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9 e 1 i Y O r '? ikna etmek üzere Bükreş'e gitti 

imanların Çek işi tamamile. bittik 
ten sonra Memeli Almıya 
kalkışacakları söyleniyor 

1 ~ kin un avınınAvrupada yeni hA· 
.~ı~!!r_ ~~~uracağı zannediliyor 
Yiik Alınan İnıpa t 

1 
a dayanan bii- riayet edilerek haklarının derhal sıyanet edilmeehıl 

. ra or uğunun ku 1 
nın taınanılanaca ~ h ru ması i,i- istemişlerdir. 

tikçe hakikat haline&~ kıakkı· ındaki fayialann gün Bazı salahiyettar mehafilde iddia edildifine ıa. 
ın ab edec ~ · f'kr' elisin ald --L endiren yeni hid' 
1 

egı ı ıni kuv- re, Almanya Çek işinin gerek ken e ı--
Bu arada uınuıni ~e ~~le karıılaşılmaktadır. Macaristana taaUOk eden kısımlanmn kat'i taıfbre
arkaya ilhak edil ~r 1 ınüteakıb Belçika ve Da- leri biter bitmez ilk iş olarak Lltvanya ile meffUI 

nuş olan -.L: olacaktır. Bu hususta llkkanun ayının tesblt edlldi-
sonra ild ....ı:nd b . ~...-u Alman arazisin-

5.. en erı Litv ği bile ifşa edilmektedir. 
ekete ıeçmit vaziyettedirle~Yadak.i Almanlar da Litvanya'ya karşı Polonyanın da bazı emeller bes-
Memel Alınanları Lit · . lediği ati.kir oldujwıa ıöre, Litvanya işinin de Av-

t ederek be)'llelnıiJ vaııya hükfunetine müra- rupada yeni bir Çek mesele1i baliııe gelmesinden 
el taabhüdlere ve statülere korkulmaktadır. 

en martta Lituanya ~n" p 1 ~.:r / 0 onya arasında çıkan hadise esnasındaki nümayişlerdea bir intıba 

ç he .. -· ~ehir kaçak- f ğfal ederek kıra 
ısı da · · 'akalandı ~~d: Götürmüş ~ı:.d~ 

fü.ıtenyada btllimlar, tedhlt hareketleri aldı, ytlrtidii, bir kısım halk bafka ıehirlere iltica için treıalerde bayle yer bpıııyorlar 

Umumi 
Devlet 
• 
işleri 

Dün saat 16,30 da Halk partisi 
merkezinde bir toplantı yapılmış
tır. Başvekilin riyaset eylediği bu 

içtimaa Dahili~ E: ve Hariciye Ve
killeri iştirak eylemiştir. Toplan-

tıda umumi devlet işlerine dair 
müzakereler cereyan etmiştir. 

Sıhhat Vekili 
Şehrimize 

Geldi 
Sıhhat ve İçtimi Muavenet Ve

kili doktor Hulüsi Alataş bu aa -

bahki ekspresle Ankaradan ıeh -
rimize gelmiştir. 

Hullısi Alataş Haydarpapda 
mutad zevat tarafından karşılan-

mış, doğruca şehrimize gelerek 

1 
Başvekil Celil Bayara mülAki ol
muştur. 

Rutenya'nın Akibeti plebisit 
ile tayin edilecek 

Macaristan ve Polonya Çek -Macar ihtilafının yalnız ırk esasına daya
narak bir hudud tayini suretile halledilmesini kabule mecbur oldular 

L ondra 19 (Hususi)- Çek
Macar müzakereleri bugün 
yeniden başlıyacaktır. Ma

carlar müzakerelerin bu defa kat'i 
bir şekilde ve sür'atle neticelen
mesini kararlaştırmışlardır. 

Rutenya meselesinin her mille
tin kendi mukadderatına ıahib ol 
ması düsturuna göre bu sahada 
yapılacak bir plebisit ile halledil· 
mesi cihetine gidilecektir. 
Çekoslovakyanın yüzde elli ve 

daha fazla Macar yaşıyan yerleri 
ırk esasına göre billıkaydüşart ve 
Slidetle,r ve Leh mıntakalarında
ki esaslar dairesinde Macarista .. 
na ilhak olunacaktır. 
Slovakyanın Macaristana ilhak 

edilmesi istenilen ve sekenesi a
rasında yüzde elliden az Macar 
bulunan yerlerin vaziyetine ge -
lince, buraları kısmen plebisit, 
kısmen de mahalli halkın .müba
delesi suretile hallolunacaktır. 

Çek - Macar ihtilafının hal -1-' 

Orta Avrupanın miistakbel vaziyeti 
hakkında mühim rol oynıyacak olaa 

Kral Karol 

li hakkında Hitlerin tavsiycsile ve 
dörtler konferansının toplanma
sına hacet kalmadan bu esaslar 
dairesinde kçılaylıkla ve sur'atle 
bir anlaşmıya varılabilecektir. 

BEK BÜKREŞTE 
Londra 19 (Hususi)- Leh Ha

riciye Vekili bugün Bükreşe var
mıştır. Hariciye Nazırı Bek Ru
men hududund3 Rumen Hariciye 
Nazın tarafından karşılanmıştır. 

Bek bilhassa Kral Karol tara
fından kabul edilecektir. 

Alakadar mehafil bu ziyarete 
büyük bir ehemmiyet atfetmek
tedir. 
Macaristanın Çclı:oslovakyadan 

bir pay alması, Rutenyada reyi
im yapılarak burasının bunun 
neticesine göre vaziyetinin tayin 
edilmesi hasebile Orta A vrupada 
vaziyet büsbütün değişmektedir. 
Romanyamn bu gibi tebeddülAtla 
sıkı bir alakası mevcuddur. 

(Devamı S ıncı sahifede) 
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erikanvari 
bir aşk 

Sevdiği kızı soyunurken görmek 
lsf iyen bir delikanlmın marifetleri 
Pencereden gözetlerken kız itin far· 
kınat varınca kaçmıya tetebbüs etti, 
fakat camı çerçeveyi indirdi, polisler 

de kendini yakaJadı 
Evvelki gece Tepeba~,nda bir 

hadise olmuş, yatak odasında so
yunmakta olan genç bir kızı pen
ceresine brmanarak: seyretmekte 
olan bir delikanlı kızın feryadı ü
zerine kaçmak isterken pencere -
nin camını kırmış, yere düşerek 
başından yaralanmış, nihayet ka
çarken polisler tarafından yaka
lanarak mahkemeye verilmiştir. 

Hfıdise şöyle olmuştur: 

Tepcbaşında Dibek hanında o
turan Çini isminde bir genç kız 
evvelki akşam saat 10 raddelerin
de yemeğini yedikten ve biraz da 
istirahat ettikten sonra yatmak 
iç.in yatak odasına geçmiş ve so
yunmağa başlamıştır. Bayan Çini 
soyunup da geceliğini giyeceği ~a
rada gözü pencereye ilişmiş. dik-

Milli Tıb 
Kurultay 
Bugün sen celsesini 

aktediyor 
Tıb kurultayı dün de Ankarada 

içtimalanna devam etmiştir. Dün
kü toplantıda ırk hıfzıssıhhası gö
rüşülmüş, bu hususta ince uzun 
tetkikler ve tetebbüler mahsulü 
olan muteaddid raporlar okunmuş, 
ehemmiyetli münakaşalar cere -
yan eylemiştir. Bu arada bilhassa 
bazı kimselerin yalnız akrabadan 
kız alıp vermelerinin zararları ü
zerinde durulmuş, nihayet kısır -
laştırılma işleri de me\rzuu bahsol
muştur. 

Kongre dünkü müzakereler ne
ticesinin hükumete arzcdilmcsine 
karar vermiştir. İçtimalara bugün 
de de\•am o unacaktır. 

Tıb kongresi bu akşam son top
lantısını yapacaktır. 

---o--

Hukuk f;ık \··esinde 
d0kt~ra imtihanları 
Hukuk Fakült \ nde bu yıl ya

pılan Doktora kurlarının şifahi 

imtihanlar:ına bu ay sonunda baş
lanacaktır. 

Hususi hukuk grupunun imti· 
han jürisi 24 ve 25 birinci teşrin 
Pazartesi ve Salı günleri saat 
14.30 da, iımme hukuku grupunun 
imtihan ji.ırısi de 26 ve 27 Çar -
şamha ve Perşembe günleri nyni 
saatlerde toplanarak namzetleri 
imtih::ın edecektir. 

-=o --

katle bakınca oradan birinin ken
disini gözetlemekte olduğunu gör 
müş, feryadı bastırmıştır. 

Pencereye tırmanarak genç kızı 
seyretmekte olan adam Çininin 
feryadı üzerine tırmandığı pen -
cereden ~ğı atlamak için pen
cerenin camını kırmış, tutuna -
mıyarak yere düşmüş, başından 
hafif surette yaralanmıştır. 
Düştüğü yerden kalkarak kaç

mak istiyen genç Bayan Çininin 
feryadına yeti~en memurlar ta ~ 

rafından yakalanmıştır. Petro is
mini taşıyan bu genç Çiniyi sev
diğini ve ötedenberi takib etmek
te olduğunu söylemiştir. 

Petro tanzim edilen evrakile 
birlikte Beyoğlu mahkemesine ve 
rilmiştir. 

Merinos 
Uretme 
işleri 

Üç senelik faaliyet 
hakkında bir rapor 

yapıldı 
3 senedenberi tatbik ve takip o

lunan Merinos tohumlama ve ü
r(!tme işlerinden şimdiye kadar 
alınan netice ile bu yolda yapıl
ması ve alınması lazım gelen ted-

birler hakkında bir rapor hazır
lanarak Ziraat Vekaletine gönde
rilmiştir. Ziraat Vekaleti bu sa-

hada yeni ve mühim kararlar ve
receketir. 

--=o=--

Eminönü 
Meydanı 
Meselesi 
Yeni cam!in etrafı 

da açılacak 
İleride; Yenicami meydanının 

tam karşısına düşen sahadaki 
dükkan ve hanların hepsinin yı
kılması hemen hemen bilmiş gi
bidir. 

80 Dk 
Zira 

o gresı 
Müteaddit reporla.ı 

ekunacak 
Büyük ziraat kongresinin tari

hi kat'i olarak tesbit edilmiştir: 
Kongre 4 İkinciteşrin tarih~

de Ankarada toplanacal.cUr. 
Kongrede hazır bulunacak olan 

murahhaslar; Cümhuriyet bay -
ramım müteakip şehrimizden ha
reket edeceklerdir. 

Bütün zirai mahsullerimiz hak
kında kongrede ayn ayrı rapor
lar okunacak ve yeni karaı:lar 
verilecektir. 

lstan 1 
Ankara 
Yolu 

Yeniden imar olunuyor 
İstanbul - Ankara arasındaki 

yolun ıssız ve çorak kısımlarının 
bir an ev:vel imar olunması karar
laştırılmıştır. 

Aldığımız malumata göre bu iş 
için; evvela Ankaranın çevresin
den başlanarak bu yerle/ göçmen
lerin ıskfın olunması muvafık gö-. 
rütmüş ve bir program hazırlan
mıştır. 

Bu program mucibince Anka
ranın çevresine 20 bin göçmen 
yerleştirilecek ve evvelıi Sincan
köyde 250 evlek bir mahalle kuru
lacaktır. Burası Ankara - İstan
bul yolunun en çorak ve ıssız kıs
mım teşkil etmektedir. ----.. ·~ 
Mühim bir 
Afyon 
Kaçakçılığı 
Heybenin içinden çı-

29 kile af yen 
Evvelki gece saat 20 raddele

rinde İzmirde Kemerde mühim 
bir kaçakçılık vak'ası meydana 
çıkarılmıştır: 

Denizli tren postası ile Kemer 
istasyonuna gelen, Denizlinin A
cıpayam kazasının Karaoyuk kö
yünden İçağası oğullarından Hü
seyin oğlu İbrahimin elinde bir 
beyaz heybe olduğu halde istas
yondan çıktığı bir polis memuru
nun nazarı dikkatini celbetmiş ve 
kendisini merkeze davet etmiştir. 

Mumaileyh merkeze götürüldµ
ğü vakit heybesi açılmış ve için
de 29 kilo afyon bulunarak müsa
dere olunmuştur. 

Suçlu İbrahim adliyeye veril
miştir. 

Kendisi; afyonlarm ham odlu
ğunu ve satmıya getirdiğini söy
lemiştir. Bu iddia üzerine afyon
lar tahlil olunacaktır. 

Ekmek fiah 
1stanbttl Belediye Riyasetinden: 
19/10/938 tarihinden itibaren 

birinci nevi ekmek dokuz kuruş 
otuz para, ikinci nevi ekmek do· 
kuz kuruş on para, francala on * İngiliz hükümdnrlarile Baş

\"Ckıli Londraya dönmüşlerdir. 

Şimdi; yalnız buradaki cumumi 
helalar. ile yanındaki hanın bir 
kısım enkazı kalmıştır ki bunlar 

da kaldırılmaktadır. Ayrıca; bir 
yandan da c Yenicami. in tamiriA 
ne başlanmıştır. Bilhassa parka 

bakan yüzünün mermerleri büyük 
iskeleler kurularak yontulmakta 

ve müteaddit ameleler tarafın -
dan temizlenmektedir. 

1 dört kuruş yirmi paradu·. 

Bey(i)ğlundaki yeni 
tiyatro 

NAHİD smıu 

Koyu kavun rengindeki küçük 

el ilôm - «Tiirk akademi• tiyatro 

mecmuası ilavesi - serlevhasını 

taşı~·or ve ti~·atro Taksim mey • 
danile Ayaspaşa caddesinin bir -
le~tiklcri uçta bulunan üç katlı 

kah\'enin orta katını işgal etmek
tedir. Diin gece orada idim. Sera
pa camekan olarak bırakılan ön 
taraf bir fiimvar \:e gm:ino halin-

de. İçerisini tiyatro ~ekline sok. -
mak için çalışmışlar. Orada gali
ba vaktilc de bir sahne ve ortada 
bir havuz \'ardı. Sahne biiyiitiil-

müş ve kaldırılan havuzun ta • 
vanda siislcri kalmış. İki tarafta. 
taksimatı henüz ihtiva etmiyen 
loca yerleri ayrılmış. ortaya sabit 

,.e hayli rahatsız tahta i kcmlcler 
dizilmiş \'e bilmiyorum önden kaç 

sıra iskemle 30 ve arkalar 20 ku
ruşa. 30 kuruş, ancak orta halli 
lokantalarda bir et tabağının fia-

tL Halbuki arkalarda boş yerler 
çok ve halbuki Othello ikinci de-

fa olarak oynanıyor. Hem de cu
martesi gecesi. 

30 kuruşa ''e 20 kuru~a rağmen 
perde aralarında iiç ki~ilik salon 

müziği de ''ar. Hatta, el ilanı, (Kıb
rıs perdesi) için dört kadın ismi 

yazmış: Rakkaseler herhalde cu
martesi gecesi çıkmadılar. 

Kavun renkli el ilanında ismi 
bulunmıyan İngifü dahisinin bu 
~aheserinden daha kolay ve sade 

birşey oynamak bilmem daha iyi 
olmaz mıydı? Olhelloda birbirin-

den daha çetin iki rol mı-dar: Kıs

kançlıktan masum karısını iHdü
ren Othello ve her saadeti kıs -

kanan Jago rolleri. Ben bu tİl·at
royu kuran Ertuğrul Sadi'yi be~ 
altı yıl e\'\"el Raşid Riza'nuı ya

nında görmiiş ve ilk defa bu Jago 
rolünde seyredip beğennıi tim. 

(Othello) da da iyi nnları çoktu. 
Fakat bazan pek ifrata gidiyor ve 

sözleri adeta bir başka lisanın ke

limelerine benziyordu. Jago ro • 

lünii oynıyan Vedat'da herhalde 
kabiliyet var. Öteki erkekler ka
dınlardan zayıf. 

Çıkarken Ertuğrul Sadi sahne-
• sini kudretli ve talili komşusun-

dan uzak bir yerde, ınc ela Şeh
:.c.adcbaşuıda, yahud Bcşiktnşta 

kursa daha iyi olurdu diye düşün

düm. Fakat kendisinin azim ve 
cesnretini tebrik ve resmi ma • 
kanılardan biraz ynrdnn görme· 
sini temenni ederim. 

Bu yardımı halkımız şimdiden 
göstermeli, ve müşkülpcsend ol
madan ev,·el bu kiiçiicük tiyatro-

nun biitün tahta iskemlelerini 
doldurmalıdır. 

ASKERE DAVET 

Beyoğlu yerli As. şubesinden: 
Beyoğlu yerli. Askerlik şube

sinde kayıdlı 334 doğumlu ve bu 
doğumlularla muameleye tabi kı
::;a hizmetlilerden olup tahsilini 
bitirerek yüksek ehliyetname al
mı~ olanlar 1/2. Teş./938 de as -
kere sevkcdileccklcrinden şimdi
den şubeye müracaatları. 

E$naf meseleleri 

En az 8zas o 
bir cemiye 

n 
• • 

Müskirafcılardır 
BHnun tek sebebi, bir çok i•cilerln 
bilhassa ln.,iser idaresi müskirat 
imalathanelerinde çahşmalarıdır 

Esnaf cemiyetleri birleşik mer
kezinde bulunan cemiyetlerden 
biri olan cMüskiratçılar cemiye
fü adına katibi umumi Baha ile 
görüştüm. Baha ayni binada bu
lunan 18' cemiyete bakan üç kati
bu umumiden biridir ve birkaç 
cemiyetin katibi um!-lmisidir. 
Muhatabım cmüskiratçılar ce

miyeti> hakkında şöylece söze 
başladı: Cemiyetimiz.in kuruluş ta 
rihi 25 şubat 928 dir. Derli toplu 
bir şekilde faaliyetine devam eden 
bir cemiyettir. 614 mukayyed a -
zamız vardır. Fakat maalesef bun 
ların 102 si bu yıl, kayıdlarını ye
niliyerek cüzdan almamışlardır. 

Müskiratçılar cemiyetine kayıt
lı bulunması icab eden esnaf şun
lardır: R:ıkı imıılcileri, şarap im_
lfıhaneleri, konyak imalathanele
ri, sirkeciler, turşucular, şırncı -
lar, bozacılar. 

Konyak imaliıthaneleri, bu se
ne iptidasında inhisar idaresi ta
rafından menedilmiştir. Halen 12 
kadar rakı imalathanesi, 6-7 şarab 
imalathanesi, mevcud bulunmak
tadır. Dediğim gibi, cemiyetimiz 
derli toplu ve faydalı bir cemi -
yettir. 

- Ne gibi yardımlar yapılıyor? 
diye sordum. Derhal ce\'ab vere
rek: 

- Diğer cemi yeller gibi . .. dedi. 
Nizamnameye uygun olarak müm 

kün olan her türlü yardım yapı
lıyor. Cemiyetin senelik bütçe -
si (1000) liradır. Heyeti idaresi 
fahriyen çalıştığı için masrafı az
dır. Yani iradı masarifatına te -
kabül eden bir cemiyettir. Böyle 
olduğu halde, yani mukayyed a
zası az olduğuna rağmen diğer ce
miyetler gibi, azamıza yardım hu 
susunda hiçbir fedaka~lıktan çe
kinilmez. Bir felaket, bir hasta
lık anında sıhhi yardım için icab 
eden herşey yapılır, hastanın ila
cı ve sairesi temin edilir. 

Mesela, yapılan yardım hakkın 
da size rakamlarla da bazı malu
mat verebiliıim : Bu sene, cemi -
yet mütevazı bütçesinden 340 lira 
hastaneye, 55 lira da ayrıca esna
fa yardım edilmiştir. 

Cemiyetimiz azası diğer cemi
yetlere nazaran azdır. Bunun ba
zı sebebleri olabilir. Fakat kana
atimizce bu sebeblerin başlıcala
rından biri de birçok işçilerin in
hisar idaresi müskirat imalatha
nelerinde çalıştıkları ve bu yüz
den cem.iyete kaydolmaktan kur· 
tulduklarıdır. Halbuki cemiyetin 
esnaf namına birçok hususlarda 
yaptığı faydalı faaliyet gözönün
de tutularak esnaf, tek ferdine 
kadar, kendi arzu1arile gelip, a
za kaydolunınalıdırlar. Çünkü es
naf cemiyetleri esnafın kendi öz 
mallarıdır. - R. S. 

~Küçüı< HABERLERi{ Maliyeye müfettiş 
' *Üsküdar adliyesini yakmak- Muavinleri alınacak 

tan suçlu Nureddinin muhakemesi 
bitmşi, müddeiumumi suçlunun 
cezalandırılmasını istemiştir. 

* İki İrlandanın birleştirilmesi 
için çalışmalara bıışlanmıştır. 

* Polonyada intihabata iştirak 
etmiyeceklerin 2 sene hapse atıl
maları kararlaştırılmıştır. 

* Sermayesinin tamamı devlet 
tarafından verilerek kurulan ik -
tısadi müe:sseseleri mürakabe ede

cek heyet Şirketihayriyenin eski 

müdürlerinden Yusuf Ziyanın ri
yasetinde teşekkül etmiştir. 

* Polonya, Mançuko hükume -
tini resmen tanımıştır. 

* İzmir mevzii manevraları bit
miş, büyük bir gcçid rc.sıni yapıl
mıştır. 

* Ecnebi ve ekalliyet mekteb
lerinden bir çoğu talcbesizlik yü
zünden bu sene sınıflarını azalt -
mışlardır. 

* İtalya ile yaptığımız yeni ti
caret anlaşmasına göre İtalya hü
milyon liretlik kontenjan vermeği-

milyon liretlik kontenan vermeği 
kabul etmiştir. 

* İnhisarlar idaresi İzmir adın
da yeni bir sigara çıkaracaktır. 

Her sene olduğu gibi bu yıl da 
Maliye Vekaleti yeni maliy .. e mü
fettiş muavinleri almağı karar

laştırmıştır. Bu maksatla 12 Ka
nunuevvel Pazartesi günü bir im
tihan yapılacaktır. 

Mi.ilkiye, Hukuk mezunları ara
sında yapılacak olan bu imtihana 
girmek isteyenlerin 15 İkinciteş- l 

rine kadar Maliye Vekaleti teftiş 
heyeti reisliğine müracaat etme-

'Ieri lazım gelmektedir. İmtihanda 
kazanacak olanlara 35 er lira asli 
maaş ve yevmiye verilecektir. 

Bilahare bunlardan ecnebi lisa
nını iyi bilenler 3 sene sonra Av
rupaya da gönderilecektir. 

---o--
Tarifeler tasdik 

edildi 
Balkan de\'letleri arasmda yol

cu, eşya ve karşılıklı tenzilat ya
pılması etrafında birkaç tane de
miryolu mukavelesi imza edil
mişti. Balkan devletleri demiryol
lannın yolcu kısmına ait olan 
mukavele diğer balkan devletleri 
ve hükumetimizce de tasdik edil
miştir. Eşya tarifeleri için müşte
rek bir anlaşma yapımlası etra
fında yeniden görüşmeler yapıla-. 
cağı haber verilmektedir. 
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le bir göz gezdirdi. 1 
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AŞK VE l\IACERA RO.l\IA?'lıl: 8 

- H::ıydi sen yine gençsin ca -
nım .. Galiba aramızda b"ş yaş 
fark Yar. Hem beni bu polis mes
leJi çok yoruyor, Re~atçığım! İş
te şimdi de bir muhım mesele u
zerindeviın. Bir tayyarecinin sah 
tekarlığını haber \'eriyorlar. Be
nim aklım almadı amma, dünya
da olmıyan şey yoktur. Bahusus 
bize haber verilen her hadiseyi 
bır olmuş yeya olacak gıbi telak
ki ederek ona gore tahkikat ya -
par, işi inceden ince •e eleriz. 
Reşat birdenbire kulak kabart

tı: 

-Tayyareci mi dedin? Kimmiş 
bu adam .. 

- Yook. Orasını sorma söyli-

Yazan: İskeuder F. SERTELLİ 

yemem. Mahimya, bu vazife tıp
kı doktorluğa benzer, hatta on -
dan da mühimdir. Hiçbir hasta -
nın adını ,.e hastalığını stiyleme
mek nasıl doktorluk icapların -
dansa, bizim de takip ettiğimiz 
kimseleri başkalarına söyleme -
mek meslek ve vazifemiz icabı -
dır. 

Reşadın içine garip bir şüphe 
düşmüştü. 

- Acaba kimdir bu tayyareci? 
Ve birden sordu: 
- Bir aile faciası var mı işin 

içinde? 
- Hayır. Fakat, görüniişte sa

dece bir sahtekarlık var. Bir im
za taklidi suretile bankadan beş 

bin lira alınını~. Şimdi gal"ip bir 
ihbar karşı:sındayım. 
Yılmaz biraz daha tafsilat ver

mek ister gibi, başını sallıyarak: 
- Sen emin bir aı kadaşımsın! 
Dedi. Elimde birkaç tane de 

fra11.5ızca mektup var. Bu mektup 
Jarı da bu hadise ile alakadar gö
rüyorum. İşte seni bunun için bu 
gece bize götürmek i:sterdim. 

- Bana bir iş mi havale edecek 
sin? 

- Hayır. İş değil. Sadece senin
le ı;;u mektupları tetkik edeceğiz. 
Çünkü mektuplar FrarıSızca ve 
çok ağdalı bir lisanla yazılmış. 

Benim fransızcaın halii. bildiğin 

gibi zayıftır. Bir türl.ü ilerlelmi
ye vakit ve imkfın bulamadım. 

Almanca ve İngilizce olsaydı, sa
na bu işi açmazdım bile. 

- Bilirim almancan çok ku\' -
vetlidir. Pekala. Gece hallederiz. 
bu işleri. Ben gideyim şimdi .. Sen 
bana evin adresini ver. Akşam 
yedide gelidm npartmana. 

Sözleştiler .. 
A) rıldılar. 
Gece .. Polis hafiyesi Yılmazın 

evinde konuşuyorlar: 
- Çocuğumu nasıl buldun? 
- Çok gürbüz .. Sevimli.. Allah 

ikincisini nasib etsin. 
_ Aman .. Ne diyorsun, Re;;ad? ı 

Beddua etme bana. Ben lıirisile 

ba~a çıkamıyorum. 1 
Yılmazın karısı çok nazik, ter

biyelı bir kadındı. O akşam neş'eli 
bir yemek yedikten sonra, kahve
leri içtiler. 

Yılmıızın karısı çocuğunu ya -
tırmak üzere odnsına çekilmişti: 
Yılmazla Reşad başbaşa kalın

ca. dosyalar açıldı. 
Yılmaz bir mektub çıkardı: 
- Bunu, sana bahsettiğim tay

yarecinin evinde gizlice yaptığım 
bir araştırmada elde ettim. Haydi 
gel, okuyalım seninle. Ve benim 
anlamadığım noktaları bana an -
lat. 
Reşad mektubu eline aldı .. Şöy-

- Bu, bir Fransız tarafından ya
zılmamı§ .. 

- N erden anladın? 
- Gayet kötü bir jfade bunu 

yazan mutlaka bir Alman olmalı .. 
- Emin misin? .. 
- Evet. Çünkü A harflerini Al-

man gotiki ile yazmış. İfade de 
bunu gösteriyor. 

- Pekala, olabilir. Zaten bu 
mektubun muhatabı da Alman -
yada tahsil görmüş bir gençtir. 

Yılmaz, mektubun içinde geçen 
isimleri karalamıştı. Bundan mak
sadı Reşada bu mektubun kime 
aid olduğunu anlatmamaktı. 

Mektub şöyle başlıyordu: 
• ... ilk mektubuma "erdiğin ce

vabı dikkatle okudum. Borcunu 
yakında ödeyeceğini söylüyorsunl 
halbuki ben senden, bana burada 
verdiğin sözü tekrarlaınanı bek • 
diyordum. 
Eğer bana sadece para gönder

mekle iktifa edeceksen, ve beni 

unuttunsa bile hiç olmazsa çocu
funu olsun hatı.rlamak istemiyor
san, bana kat'i olarak cevab ver •. 
İlk vasıta ile İstanbula ıelip çocu
~u sana teslim edeyim. Çünkü, 
ben namuslu bir aile kızıyım .. ve 
babasız bir çocuğa bundan fazla 
bakamam!> 

Reşad düşünüyordu. 

- Tuhaf şey! Ne vicdansız a -
dammış bu! Belli ki, Almanyada 
iken bu kadına izdivaç vadederek 
bir de çocuk yapmış. Sonra bura
ya gelince, zavallı kadını unut -
muş .. 
Yılmaz sigarasını yaktı: 

- Şimdi bütün şüphelerim bu 
genç üzerinde toplanıyor. Sahte 
imza ile bankadan para çekme -
sinin ailevi sebebleri var. Yoksa, 
hiçbir Türk buna cesaret edemez. 
Reşad: 

- Yahu, şu delikanlının ismini 
benden niçin saklıyorsun? 

(Devamı var) 

Den·zbank f 
~--------------~ 

ıatmda deöi 
yapıld 

Bu yeni teşkilat 
aylık tecrübe 

mahsulüdür 
Denizbank Müdürlüğü 

latında bazı değişiklikler 

mıştır. Muhtelif ve birbir 
lakadar gruplar birle · 

Yeni teşkilata göre, 
mum müdürliığü 1- Uın 

dürlük, 2- İstanbul şubesı, 
mir şubesi, 4 - Trabzon 
Van şubesi ve 6 - Şube 
yan yerlerde acentalard 
rekkeb olacaktır. 

Hamdi Emin Çap'ın rı 

deki işletme dairesi De 
işletmesi, Akay işletmcsı. 
,işletmesi, İzmir körfezi 
rı, Van gölü işletmesi, T 
Fenerler ve Kılavuzluk 
rindcn ibarettir. Bütün b 
!erin işleri tamamile tcv 
rniştir. 

Bundan sonrn Denizyo 
purları ve Akay vapurl 
tur. Hepsi Denizbakın 
hiller ve yakın rahiller 
rıdır. Ve işletme dairesı 
telif servisleri taraf mdatl 
edilecektir. 

Deniz fenerleri, Can k 
Kılavuzluk, Romorkörc · 
Palamar işleri Deniz 

· visine verilmiştir. 

Akay müdürü Cemil 
müşavirlik servisine na 
tir. 

Raufi Manyaslı, Hamid 
oğlu, Yusuf Ziya Kalafat 
tün bu birleştirilmiş işl 

resi hususunda Hamdi E 
yardım edeceklerdir. 

Fen dairesi, Umum ınu 
avini Harun İlmenin id 
tındadır. 

Haliçteki fabrika ve 
İstinyedeki doklar, atöl 
mir ye Yandaki tersane d 
doğruya buraya merbut 

Bankacılık ve mali işlet 
müdür muavini Tahir 
merbuttur. Tahir Kefkep 
manda Bankacılık ve 
bütün teşekküllerinin 
yacını gidermek vazü 
kellef olan İstanbul şu 
dürüdi!f. 

KADRO 

Yeni teşkilat dolayıs 
kimse kalmaJpıştır. 

FORS 

Yeni fors için tetkiklet 
maktadır. Vapur bacal 
leri siyah ve alt kısmı 
yanmaktadır. 

Fors hakkında mem1 
sek ressam, san'atkarla 
kirleri alınmıştır. İlk t 
vat vapurunda yapıla 
şünülen fors şudur: 

Tarihi bir remzi işarel 
kadırga ve üzerindeki 
rin çizdiği (D. B.) şe 
nizbankm ifadesidir. 

Mi ilet Mecll 
açık memuri 

Büyük Millet Mecusi 
kaleminde 25 lira 
zife ile zabıt kale · 
maaşlı iki memuriyet 
maktadır • 

Birinci vazife içm 
tep mezunu olanlar 
için de stenografi bil 
caklardır. Bu maksadl• 
karada bir müsabaka 
ra olunacaktır. 

1KALBE 
GiRE 

Hl 
Senenin· en orijiael 

Son Telrraf'da 
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alde bir tedkik daha Yalova ve Adalar Türkkuşu lktısadi meseleler 
Tarım satış 

lerı 

Yolculuğu 
Kısa il yor 

unların müstahsile, müs .. 
hlike ve ortaklan ne gi

bi faydalara var 7 

Yeni gelen vapur bu 
günlerde seferlerine 

başhyacak 
Denizbank tarafından Alman 

tezgahlarında cKadıköy• ve c Ya

lova. hatları için yaptırılarak li
manımıza getirilmiş olan cSuvab 
vapurunun Cümhuriyet bayra-

operatifin taşra kolları ne yapıyor? 
mından itibaren seferlere başlıya
cağı anlaşılmaktadır. 

Çok zarü bir vapur olan cSu
vat. ın boyu c65• metredir ve 
cl700• yolcu almaktadır. 

eçenlerdc meyva hali hnkkın
bir yazı yazmış ve bu yazımda 
· umumi faa1iyetini muhtelif 
helerden tetkik ve izah e_tmiş
• Bu defa da halin içinde ve 
ıbaşında bulunan kooperatif. 
en bahsedeceğim; 

. odern .ve muazzam bir şekil
ınşa edılın~ olan hnl binasının 
tarafında, halin ayn ve küçük 
parçası gibi görünen, fakat ta
·ıe ahşap olarak ve üstünkö-

e yapılmış olan; 45 dükkan _ 
mürekkep bir kısım vardır. 
anın . cadde tarafında Eyüp· _ 
e~ecıler otobüsleri durur. Bu 
kanlar, dörde bölünmüştür. 
deden deniz tarafına geçen 

t~ne yol vardır, bu yollann 
ıki tarafında tıklım tıklım 
uz ve kavun dolu dükk: 1 

bölümde bulunan 45 d:;··· 
htelü kimsefore ve sağd: 
klSım da Uzunköprü kavun 

karpuz kooperatifine aitt• 
d ır. 

an başka 3 kooperatif dalı 
dır ki b a 

. • unlar da halin itinde 
di!!er tarafındadır. 
~ap kısımdaki Uzunk·· .. opru 
n ve karpuz kooperutifinin 

ında bulunan 45 dükkan sade
avun ve karpuz satışile ala

ır. Fakat perakende değil 
an satış yapıyorlar .. Bu dük~ 
lan~ sahipleri doğruqan doğ

mu tahsille anlaşıp mal 
czler 11 ge-

. • rna arını kooperatif 
tasılc tedarik ederler K 
f ·· · oope-' Yuzde muayyen b. 
k müstahsilden aldığ~mşeıy a-
a y · a ısa-
' anı esnafa dcvrcd -er. 

et.. burada dört k 
ır d . OOperatif 

emı$tım· Uzunk.. .. 
abiga ka ' opru ve 
leri t ~n - karpuz koope

• zmır sebze 
era tifi D.. ve meyva 
l k ' ortyol ve Rize por-

oopcra tiflcri B 
er şimd· .. . u koope-

ıye kadar kend· b 
a, <IYn a " ı aş-

. - Yn .. mustakıl olarak 
Yetlerine devam etmek . . 
Fakat b 1 tc ıdı-

un arın bir cld uayycn b. en, Ya-
. ır merkezden id 

esının muhtelif b k are 
f d a ırnlarda ay alı olacağı duk .. .. n 

k . şunulerek mer ezı hal b" , 
.. ınasında ol 
uzere bir •Bırl k -
rlaştırılmış veı 1~ kuru.ln:ıası 
38 de cTarım teşrınıev
i birliği. k }satış koopera

uru muşt ur ki bu k ur. Ma-
. oopcratiflcr ve 

sıs edilen birlik Ye-
asıran şeh . . Yalnız ve 

·k·· rımızde b 1 
ullcr değ"Jd· u unan 

muk sa ı ır; lğdırda 4 ta-
. ~ kooperatifi v 

de. 10 ıncir 9 .. . ardır. 
• uzum. ko 

Vardır ve bunı ope-
e üz.. ar, İzmir in-

um tarım satış k 
oopera-

1 tifleri birliğine bağlıdır. Giresun
da: fındık satış kooperatili var
dır ... 

Görülüyor ki, bu saydığını yer
lerde, satış kooperatifleri olduğu 
gibi bunların bağlı bulundukları 

birer de .Birlik. mevcuttur. İşte 
halde bulunan dört kooperatifin 
şimdiye kadar birliği yoktu. Fa-

kat ayın onundan itibaren vardır. 
Tarım satış kooperatülerinin 

maksatları, istihdaf ettikleri me
sai gayeleri müstahsil ve müsteh
lik için, binaenaleyh memleket i
çin çok faydalıdır. Bu hususta si-

ze biraz müsbet fikir verebilmek 
için maksada doğru biraz daha i
zaha girişeyim; işte temin edilen 
faydalardan bazıları: 

Tarım satış kooperatifi müsteh
lik malının harici ve dahili piya
sada sürümünü artırmak, müstah
sil ve müstehlik'in menfaatini dü
şünmek, ortakların mahsullerıne 
devamlı sürümler ve alıcılar hul
rnak, dahil ve hariçte vasıtalara 
giden kazancı müstahsillere mal 
ederek, mahsullerini yabancı ül
kelerdeki müstahsillerc karşı kuv 
vetıendirmek piyasada d .. . . . • uzen ve-
rıcı hır ~er alarak fiatlann zararlı 
dalgalanmalarının önüne geçmek 
mahsulatın piyasada iyi fiatla sa~ 
tılmasını temin etmek, yurt mah-

su~atının standartla~tırılmasında 
müstah~illerc, ihracatçılara dü
şen vazüeleri gerçekleştirmek, or
takların, mahsul yetiştirme ihti
yaçlarına Ynnyan her çe~it vasıta
yı toptan \'.C ucuz olarak edinip 
dagıv tm k "hr 

a • 1 acat mallarını ucuza 
mal etmek, kalitesini iyileştir
mek, satış kabiliyetlerini artır-
mak ve bunlann beynelmilel pi
yasalarda en iyi fiatlarla satılma
sını temin etmektir. 

.. işt: bu saydığım, memleket ve 
koylu için faydalı vazifeleri ba
şarmak maksadile teşekkül etmiş 
bulunan kooperatifler ve bu koo
ı>eratiflerin idare merkezi olarak 
ay!n onundanberi faaliyete geç· 
mış bulunan tanm satış koopera-

tifleri birliği, gerek müstahsil ve 
gerek müstehlik lehine olarak 
yalnız şahsi menfadt güdülerek 
Yapılan kabzımalcılığm önüne bir 
sed çekmiş ve ona kfilşı bir cephe 
almıştır. 

Tarım satış kooperatifleri, Bir
liğinin muhtelif bakımlardan fay
daları pek çoktur ve bu kısa yazı 
ile izah kabil değildir. ~cak 
memleket, köylü ve halk için 
böyle faydalı teşekküllerin çoğal
masını can ve gönülden temenni 
ederiz. 

-~-
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livan o·ı 
ı şadı her gezm .., .. t·· te çok ca 1 . ege go u-

. ğü hald n ı ve dınç olarak götür
e avdette hırpalanmış ve 

ad· s~ln-.uş görüyordu 
• Sultan Azız, Avrupada 

d.~ha, ziyade Mustafa pehli
orernediğinden doloyı esef. 

uzulüyordu. Çünkü; gezme-

ıka~adıgından dolayı, ~m 
ı gorenuyordu. 
amlncı Mu tnfaya; Arzini· 
.sta bile vurgundu. t.nk· 
ı v ın, 

e Şercfı rt!':arılc, ?\1usta-
Yan gaz.le bılc bak 
et· b" amazdı. 

• ır hazınedar idi. 

Son Çağlıyan köşküne gelir -
ken, Mat güzel Mustafa pehliva
nı kırk yedi gtinluk hasretten san
ı a gorebilmişti. Bu güzel ada -
mın zayıfladığını, renginin sol -
duğunu hissetmişti. Kendisi de 

bu adarn için derinden derine ız. 
tırab duyuyordu. 

Hatta; Çağlıyana geldikleri gün 
her türlü korkuyu h:: :.arafa bı
rakarak; M:..otafa pehlivana göz-

Sür'ati 14,5 mil olduğundan 

Köprü - Adalar mesafesi şimdiki
ne nazaran kısalmış olacaktır. 

Aldığımız malumata göre bun
dan sonra, yine Kadık~y ve Ada
lar hattı için ısmarlanmış olan 

c'Oıev. vapuru limanımıza gele
cektir. 

Gemi 
Leşleri 
Aranıyor 

Fakat henüz bir 
şey yek 

Bundan yüzlerce sene evvel ka
ra sulaırmızda batmış olan gemi
lerdeki hazineleri çıkarmak üze
re tanınmış tücca ~Iarınuzdan A

lanyalı Mahmudun Çeşmeye git
tiğini yazmıştık. 

Şehrimizden maruf bir dalgıç 

heyetini de beraber götüren Mah

mut, evvelki gün Çeşme önlerin
de· kara sularımızda araştırmaln-

' ra başlamıştlr. 
İlk gün inen dalgıçlar; henüz 

bir gemi enkazına tesadüf edeme
mişlerdir. 

Diğer taraftan başka bir zat da 
Umumi harp sıralarında cÇeşme• 
civarında bir torpıle çarparak ba-

tan Amerikan bandıralı cTeksas. 
vapurunun demir aksamını çıkaıt

mak üzere müracaat etmiştir. 

Gümrükler 
Müdürü 
Gidiyor 

Bir müddettenberi şehrimizde 

tetkikler yapmakta olan Giımruk
ler Umum Müdürü Mahmut Ne

dim bu akşam şehrimizden An
karaya dönecektir. Gümrükler u-

mum müdürlüğü Trnkyadaki 
gümrük memurlarına mahsus ol
mak üzere modern ve bahçeli ev
ler inşa etmeği knrarlaştırmıştır. 

Bu hususta geçen hafta İstan-

bul başmüdürü Mustafa Nuri ile 
Trakyaya giderek mahallinde tet
kikler yapan Mahmut Nedim bu 
işe ait projeyi de beraberinde An
karaya götürmektedir. 

Orada Vekalete lil1Jm gelen i- ' 
zahatı verecek ve inşaata bir nn 
evvel baslanılacaktır. 

Ierini dikerek doya, doya baka -
bilmişti. 

Mustafa pehlivan; Dilşadın is
mini bile bilmiyordu. Yalnız, onu 
her ge1.meğe götürüşte çok canlı 
ve dinç olarak götürdüğü halde; 
avdette hırpalanmış ve solmuş 
görüyordu 
Hamlacı; giın geçtikçe, kara -

sevdaya tutulmuştu. Sultan Azi
ze; içinden kin ve adavet besli
yordu. 

Nihayet; teverrüm edip ölece -
ceğinc; sevgilisine kavuşmak için 
her türlü fedakarlığı yapmalı i
di. Esir bir halde bulunan sevgi
lisi kendini sevdiği halde; bir 
başkasının zorla esiri idi. 

Mustafn; sevgilısinin ismini 
kimseciklere soramazdı. Ne had
dine kime sorsa derhal boynu ipe 
giderdi. 

Fakat; Mustafa hamlacı ol -
makla beraber zeki bir gençti. 
Sevdiği kızın Sultan Azizin göz
delerinden biri oldugunu anla -

Ve ~ram Et gene ucuzlıyacak 
Pragramı Sabiha Gök--

çen yapıyor 
Cümhuriyetin on beşinci yıldö

nün.ı.ı töreni için Türkkuşunda 

hummalı bir faaliyet göze çarp

maktadır. Daha bugünden hazır-

lanmış olan hususi programa göre 
hava geçit resmine Türkkuşunun 

elliden fazla motörlü ve motör
süz tayyaresi iştirak edecek ve 

birçok paraşüt atlayışları yapıla
caktır. 

Karadan yapılacak geçit resmi
ne motörlü ve Jl7otörsüz tayyare 

pilotu olarak Ankarada Türkku
şunun üç yüz geçci iştirak edecek, 
bir o kadar genç de bağlı bulun
dukları şubelerle birlikte Cum-

huriyet bayramı tören)erinde ha-
2.lr bulunac3k!ardır. 

Canlı hayvan ihracatı 
fazlalaşıyor 

"Canlı Hayvan lhracatcı birliği,, faali ye tini 
Cenub vilayetlerine de tşemil ediyGr 

cDoğu ve cenub vilayetleri mınta
kası canlı hayvan ihracatçıları bir
liği- namı altında teşekkül etmiş 
ve Doğuda faaliyete geçmiş olan 
bütyük teşekkülün; cenub vili -
yetlerimizde de faaliyetini teşmil 
etmesi kararlaştırılmıştır. 

---
Kars ve havalısinden Sovyet 

Rusyaya muhirn miktarda canlı 

hayvan ihracına başlıyaca1.."tır. Ay.

nca İstanbulun et ihtiyacı ve bu
raya gönderilecek kasablık canlı 

hayvanlar işi ile de birliğin esaslı 
surette meşgul olacağı söylenmek-

Çocuklarımız 
Ba larında ka ket, cllerind 

ınektcb çantası akşamüzeri mck 
t hdcn çıkan tnlcbclere hiç rastı 
dı.ıız mı? Eger mekteb dünü ii l 
al Hal in bir l oldn ve toplu ola 
r bunlara tesadüf etmi iseni 
siz de görmü siıııüzdür. Bmılnn 
yük t.k se le \""c acaJ ib bir lehçe 
ile birbirlerine e.slendiklcrini 'e 
bu hitabların ekseri} etinde kti -
füriın yer tuthıL'Untı da ht'niın gi 
bi esefle işitıni ini:r.dir. Bu, acık 
bir le\hadır. Ben her akşam bu 
saatte bir kız, bir d~ erkek mek
tebinin çıkı manzarasını içim 
sızJıynrak se.)retnıek bcdbahth
ğındayını. Bu yavruların bu ağız 
bozuklui:'llnu, bu ho) rat ve terbi
yesiz muaşcrctlerini mcktehleriııi 
di iplin noksanına atfederek bir 

Ankaradaki Tilrkkuşu mesaisini 
ve tören hazırlıkl:mı ı b .. şoğret-

Bu karar üzerine cenub şehir
lerinde canlı hayvan ihracatı ile 
uğraşanlardan istiyen tüccarların 
birliğe 1000 er lira vererek aza 
kaydedilmelerine başlanılmıştır. 

Birlik cenub şubesini Gaziantep
de teşkil etmiş ve orada bir bina 
tutmuştur. 

tedir. Bu takdirde şehrimize bol 
miktarda canlı hayvan getirile -
cegi ve toplu sevkıyat daha az 
masraflı olacağı için maliyet fıatı 
bu suretle ucuzlaymcn şe.hrimiz -

de de et fiatlnnnın ıneccği kuv
vetle talıniin olunmaktadır. 

haksızlıkta bulunacak değilim. 
Şii,phe iz hepiniz gibi ben de bi
li~ orum ki bu. ıne..kfeb i>indc ec
re' an eden hazin manzarndım 

mcktcb idaresi ne haberdar ola -
bilir, nede mes'ul tutulabilir. men Bn. Sabiha Gökçen Uınzim 

etmektedir. 
--<>--

Orman 
Me. 11, urları hin 

işleri 
Ziraat Bakanlığı tr.rafından ha

zırlanan ve Devlet Şurasınca tet
kik olunan orman umum mudür

luğiı memurlarının görecekleri 
işler hakkındaki nizamname Ba· 
kanlar Heyetince kabul edilmiş
tir. Nizamname genel direktörlük 

ve şubelerinin vazife ve salfıhiyet
lcrini ayn ayrı izrıh etmekte vi-

Jfiyet teşkilatında çalışacak or
man mensuplarının vazifelerini, 
sa!Uhiyetlerini esaslara bağlamak· 
tadır. Nizamnameye göre mek
tepelerin idare, tahdit ve sınırla -
rna, tcşcir, fidanlıklar, amenaj
man, mücadele ve fenni araştır

ma, imar işleri, orman umum 
mudürlüğü tarafından tanzim o
lunacak talimatname hükümleri 
dairesinde yapılacaktır. Muvak
kat maddeye göre orman kanu
nunun neşrinden evvel aktedilmiş 
ve bir seneden fazla müddetli 

mukavelelere ı nağlı ormanlar vfu; 

atlerine ve senelik tahammülleri 
miktarına göre umum müdürlük
çe revir veya bölge addolunarak 
müddetleri bitinceye kadar mu
kaveleleri hükümlerine göre idare 
olunacaklardır. 

ÖLÜM 
AKINI 

Midilli Nasıl 
Battı? 

En doğru vesikalar 

Yarın 
Son Telgrafta 

mutlaka oku 

mıştı. Hazınedar usta bile; son 
zamanlarda bu kıza yer· ve mevki 
veriyordu. 

Mustafa pehlivan; bitkin ve 
di.işünceJi bir halde meydan ye
rine çıkmıştı. Aylardanberi; kal
bini saran aşk onu mecalsiz bırak
mıştı. 

Fakat; sevgilisinn de Arnavut 
oğlu ile olan güreşıni seyredece
gini bildiği için kalbi kuvvetli idi. 
Her ne pahasına olursa olsun, Ar
navut oğlunu yenmeli idi. Veya
hut, hiç olmazsa, berabere knl
mak lüzımdı. 
Güreş başladığı zaman; hazi

nedar usta ile, Mat güzel bir o
dada bulunuyorlardı. Bu oda, pa
dişahın balkonda bulunduğu ye
rin yanında idi. 
Odanın kafesleri örtülü bulunu

yordu. Arzıniyaz Mustafa pehli
van ortaya çıkar çıkmaz elindeki 
durbünle, kalbinde yer eden 
Hıımlacıyı heyecanla seyre daldı. 
Mat güzel ustasının bu halini a-

Tuzlstihsaıatımız Kadın 
Mütemadiyen Çorapları 
Artıyor 

1 
Mes' elesi 

lhrac~hmızda eheınmi- Sene başından iti
yet~i surette rth baren yeni tib üze

Tuz istıhsalatımız rniitemndi
yen artmakta; hariç memleketle
re yapılan sevklyat ta ayni nis
bet dairesınde tezayüt etmekte
dir. 
Diğer taraftan Çamaltı tuzlası 

yeni mevsim tuz istihsalatına 

bi' ·aıruştır. 

Modern tesisatla çalışan bu en 
büyük tuzlamızda istıhsalat heı 
yıl arttıkça maliyet fialı dn in
mektedir. 

Bu seneki istihsalatın; -ya mur 
yağmazsa - 180 bin tonu bulacağı 
ve fiatların bir mikdar daha ten
zıl edileceği kuvvetle tahmin o
lunmaktadır. 

Yakında memleketımizden Ja
ponyaya mühim mikdarda bir 
tuz partisi ihraç edilecektir. 
Ayrıca Yugoslavlar da tuz sa

tın almak için bizden fiat istemiş
lerdir. 

Tinden yapılcak 
Ipekli kadın çorap fabrıkala

rmm imalatım kontrol etmek u
zere tcşekkul etmiş olan ckontrol 
heyeti. şehrımızdekı müteaddıt 

imalüthaneleri tetkık devam et
mektedir. 

Heyet; her ımalfithanedekı ı

peklıler ve me\ cutlar hakkında 
ayrı ayrı notlar tutmaktadır. 
Dıger taraftan Avrupadan ge

tirtilmesı kararın tırılan mute
ha ıs da yakında şehrimize gcle
ccktır. Bu mutehasr.ısn ayda 500 
Jıra bır ücret verilecektır. 

Sene başından itlbaren de c60. 
dönyenden nşağı kadın çornb1 ya
pılmasına kat'iyen mı.isande olun
mıyacaktır. ---

Bu içtimai ) aranın kökünü pile 
lerdc aramak, çocukJarını foyJa 
şımartmak gibi masmn su Jarına 
atfetmek gerektir. Masum uç di
yorum. Zira )avnısunu scvrniye
cck, ok amı.) acak içimizde kim 
''ar? Fn'knt rnafrit bir serbesti için 
de kapıp koyme.rilmiş bir çocu
ğun zaten tinctinde kötü teme -
yiiUer bulunan diğerJerile sıkı te
ma ından müteessir olacaklnrı ga
yet tabiidir. 

Bir do tunı bu bahi iı tünde şu 
miıtalca.) ı serdetti. 

•Eskiden bir ailenin iiç, bcs, e
kiz, on \'C hatta daha fazla ocuk
lan olurdu Bunlar mü mi 'c 
mantık dairesinde, mutedil bir 
muhobhetlc sevilirdi. Halbuki sinı· 
di hal ntın giiçliığü 'e palıalılığı 
eskisi gibi böyle diiziinelerle ~o
cuk ) eti tirmeğe mani olduğu için 
hemen ekseri ailelerin çocnklan, 
analnrının babalarının bir tane • 
sidir. Bu itibarın fazla ~c a ırı bir 
muhabbet gostcrilcrek ımnrb1ı

yor, i tc bu parmağını bastıi,'lll 

'ara, bunun ôkıbetidir.• dedi. 
Ne de olsa hen çocuklara karsı 

maziılrii bir muhabbeti ve sıkı bir 
altın ) ağınuru altında kaldılar .•. 

kontroln tavsi~e etmeden içim 
rahat edemi~ ccck. 

HALK FİI~OZOFU 

Hariçten 
Traveıs 

Almanya ile ticareti:rıiz Getirilecek 
-0---

- 1 

Birimizin derdi 
Hepimizin derdi 

Vap;.ır tarifelerindeki 
uygunsuzluk ~ 

inkişaf halinde 
Tiftik ve ceviz 
ihraç ediliy0r 

Almanya ile olan ticaretimiz 
gittikçe inkişaf etmektedir. Son 
günlerde şehrimızden Almanya
ya mühim mikdarda tiftik ve ce
viz ihraç olunmuştur. 

Bunu digcr bazı maddelerimiz
dı ı müteşekkil yeni sevkiyatlar 
takip etmektedir. Diğer tarqftan 
memleketimizden ttitün satf1 al
mak üzere bugünlerde şehrim ize 
bir Alman heyetinin de gelmesi 
beklenmektedir. 

çıkça sezmişti. Demek; usta Mus
tafaya vurgundu! Acaba; bu sev
da meselesinin bağdaşmış ve yer
leşmış bir hali var mı idi? Çı.inkü; 
kurnaz hazinedar, serbest ve fımir 
bır vaziyette olduğundan istediği
ni yapabilirdi. 

Dilşad; ustasını, ikınci bir rakip 
olarak karşısında görmüştü. Ne
reye gitse önune çıkıyordu. Pa
dışahın, karşısında da en buyuk 
rakibi o, değil mi idi? 

Dilşad, belli etmeden hem, ha
zinedarın hal ve ta\'rını kontrol 
ediyor, hem de elinde dürbün 
sevgilisini seyrediyordu. 

Mustafa pehlivan; canlı ve diri 
huzur peşrevine başladı. Daha 
genç ve toy olan Hamlacı başpeh
livanlarla yeni güreşiyordu. 

Hatüı; Arnavudoğlu ile ilk baş 
pehlivan güreşı idi. 

Sultan Aziz; Hamlacısını şam
dancıbaşı Kara İboya hazırlatmış
tı. 

Padişahın_ başpehlıvanlarından 

Bu i' için bir ko· 
misyon kuruldu 
Yeni yapılmakta olan Demir

yollarımız için lüzumlu görülen 
traverslerin; bu sene hariçten ge
tirilmesi için bir komısyon top
lanmıştır. 

Nafıa, ir;ıat ve İktısat Vekulet
lcrinın mümessilleri ılc mütehns
sıslardan mürekkep olan bu ko
misyon; tra\ crslerin bu sene h.a
riçten de.mir olarak getirilmesine 
müsaade edilmesini, ancak, gele
cek seneden itibaren; bu travers
lerin muhakkak ormanlarımızdan 
tedarik olunmasını kararlaştır
mıştır. 

--- -e.~ 

olan ibo, Hamlacı Mustafayı biı
senc çalışarak kıyak bir pehlivan 

haline getirmişti. Zaten gözü açık 
olan Mustafa pehlivanlığı çabu
cak kavramıştı. 

Hamlacı Mustafa; aslen Tosya

b idi. Küçük iken memleketinde 

karakucak güreşirdı. Bu sayede 
yağ güreşinı çabuk kavradı. 

Arnnvudoğlu; Sultan Azizin es
ki pchlivanlarındandı. Namdar 
ve çok usta bir adamdı. 

Herkes; Arnavudoğlunun Mus
tafayı bir hamlede yenccegine t· .:
ni idi. 

Fakat; Sultan Aziz, pehlivanlı
ğı çok iyi bildiği içhı Arnavudog
.ıunun öyle kolay kolcıy Hamlacı
yı y .... 'll!mit,.eceğine eının idi. 

Mustafa; peşrevi bıtird:. Ama
vudoğJu eski kurt'atdnn l)ldu~u 
için, l.cırşısında ne ayarda bir peh-

livan olduğunun fadcındn ırh 

(Devamı var) 

Buyi.ıkdcrede oturan ukttyU· 
cularımıı:dan biri, matbaamıza 
göndC'rdigi bir mektupta şu 

yolda bir şık5.yctte bulunmak
tadır: 

c- Buyükdercde oturuyo -
rum. Gebzcdcki arazimin zira
ati ve Gebze kaymakamlı rın -
daki işlerımin takıbi için hafta

da ıki üç defa Gebzeye gitmek 
mecburiyetinde olduğum halde 
Şirketıhayriye ve Akay tarıfe
lerindeki uygunsuzluktan do
layı Gebzeyc gitmek mümkün 
olamadığından bir gun evvel 
İstanbula inmek ve birçok mas
raf ederek otel köşelerinde ra
hatsızlanmak ve ancak bir gün 
sonra Gcbzeye gıtmek müm • 
ktin olabili)or. Zira Şirketi -
hayriyeıun Kavaklardan kal -
kan birinci postası Köpruyc 
yediyi beş geç<' gcldigı hnlde 
Gebzeye uğrıyan Adana posta
sının vapuru Köprüden yedi
de kalkıyor ve Yolculnı· Hay
darpasuda kırk bes dakika bek 
lc.mek mecburi) etinde kalı -
yorlar. Köpriıden yediyi beşte 
kalkan vapur da Hay dnrpa~a
yn uğramadan Kadıköyı.ine git 
tigınden, oradan da trene ) etiş
mek mümkün olamıyor. Vesa
iti nnkliye idarelerinın birinci 
vazifolcrı ha1ka teshıliıt gos -
terıpektir. Halbuki benım gibi 
birçokları bu halden mtıştcki
dır. Bu \•aziyet şu şekılde hal 
cdılcbılir: 1- Şirketıhayrı) e
ııın ılk vapurunu 15-20 daktka 
eV\ el har<: ket ettirmek, 2-
Köpriıden ~ edide kalkan H. y
darpaşa vapurunu 15 dal.ika 
sonra hareket ettirmek, 3 -
yedi buçukta Koprüden ha -

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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Şampanya kadehi 1 INGILTERE - JAPONYA 
olan iskarpin Cenubi Çinde, japon harekatı 

HER GÜN BiR HiK 

Kulakta kü Bir cok erkeklerle evle- İngiltereyi çok sinirlendirdi 
nen,kadının son kocası Japon hükumefirıde askeri makamlar, 

Yazan: FiLE 

neler anlatıyor? diplomatlara göz açtırmıyor 
Cenaninin glıya bir kötü huyu 

vardı. Akşamları içmek. Gerçi iç
mek kötü bir şey değildir amma 
gel de bunu karısına anlat. 

- İçmezsen şu zıkkımı olmaz 
sanki. 

ha geçti. Kadın yer 
tıpkı bir akşam evv• 
ya yaklaşarak kendi 
duğu kadehi yine aY 
suz filan yutuverdi· 
Kocası bu ani değ° Orta Avrupa meseleleri kaç za

Aşk, heyecan onda bambaşka 
tesirler yaparmış .• 

mandır politika alemini o kadar 
meşgul etti ki başka yer !erde olup 
biten şeyler bu gidişle sanki u -
nutulur gibi görünmeğe başladı. 
Halbuki Uzak Şaarkta olan mü· 
him hadiseler gözden kaçar gibi 
değildir. Her gün gelen telgraf -
!arın verdiği malfunatı tekrara lü 
zum kalmadan Uzak Şarkta son 
günlerin vukuatını şöyle hullsa 

Diye başlar ve hakikaten ak • 
şamları zavallı Cenaninin rakı • 
sını ona zehir zıkkım ederdi. 

O da biraz çakır keyif olmağa 
başlayınca •Zehir oldu yine şara -
bım bu gece• şarkısını tutturur, 
marazaya g(lya biraz da neş'e çaş
nisi katmağa gayret ederdi. 

ve neş'esi içinde s 
tatlı rüyalarla gül" 
karısına meftunane 
kı bir akşam evve!kİ 
yine zevkle ve ağız ta 

İki gün evvel Fransız gazete
lerinden nakledilerek güzel Ladl 
Edn'den cSon Telgraf• bahse -
diyordu. Fakat bu öyle bir bahis 
ki kolay kolay kapanacağa ben • 
zemiyor. Çünkü yeni gelen Lond
ra gazeteleri de bu güzel kadının 
hayatından ve kocasile beraber 

Londrada neler söylediklerin • 
den uzun uzadıya bahsediyorlar. 
Londra gazetelerinin dediklerini 
de şöyle hulasa ebek lazım: 

Bu kısa bir macera değildir: 

Bundan on iki sene evvel Ladi E
dn'nin kocası zengin Sir Oven öl
düğü zaman genç karısına tam 
100,000 İngiliz lirası miras bırak
mıştır. Genç dul o tarihtenberi 
yani 926 danberi bu mühim ser
veti bitirmeyi sanki kendsine iş 

edinmiş gibi uğraşmış ve nihayet 
parasız kalmıştır. 

Zengin Sir Oven ile genç ve 
guzel karısı Ladinin izdivacı U
mumi Harb esnasında, 915 de ol· 
~uştur. Demek on bir sene kadar 
beraber yaşamışlar, kocası sonra 
ölmüştür. Fakat Ladi Edn kocaya 
varmadan evvel sahne artisti idi. 
Kadın dul kaldıktan dört beş 

sene sonra başından bir de mah
kumiyet geçmiştir. Fransada ı.ır 

kadını tabanca ile yaralamış, bu 
yüzden beş sene hapse mahklım 
olmuştur. Bu beş senelik mah -
kumiyet sonradan daha indir;! • 
miştir. 

Kadının serveti 936 da artık 

bitmiş, dem~k ki on senede 100 bin 
İngiliz lirasının sonuna ermiştir. 
Zengin dul nihayet iflas haline 
gelmiş ve kadının türlü türlü is -
rafları mahkemede birer birer 
söylenmiştir. 

Mesela genç dulun b•nyo daire
sinde giydiği esvab 200 İngifö li
rası kıymetinde imiş Kadının 

malik olduğu mücev~.~ratın kıy
meti de 80,000 İngiliz li• ası imiş. 

Bir zamandanberi Ladinin ha· 
yatı, israfatı, ziyafetleri ve niha· 
yet iflası ağızdan ağıza türlü 
türlü masa_llar şekline girerek 
naklediliyordu. Kadın geçirdiği 

hayatı ve bu yaşayışın nasıl ni
hayete erdiğini Londranın hafta· 
!ık gazetelerinden birine de yaz. 
mış, neşretmiştir. 

Bundan sonra genç dulun ha
yatında başka bir safha başlamış
tır. Onu da yine kendisi meraklı 
gazetecilere şöyle anlatmaktadır: 

- Yüzbaşı Makkal isminde bi
ri uzak müstemlekelerden birin
de yaşıyordu. Benim geçirdiğim 
maceraları gazetelerde okumuş. 

Ben bu macerayi bundan beş se
ne evvel yazmıştım. Kendisinden 
bir gün bir mektup alıyorum. 

Mektup ta Hondurasdan geliyor
du. Aramızda ondan sonra bir 
muhabere başladı. Muntazam su
rette mektublaşıyorduk. İf!Asıma 
hükmedildiği gün de bana güzel 
çiçekler göndermesi için Londra
nın en tanınmış çiçekçisine Hon
durasdan telgraf çekmişti. Fak_jt 

biz daha birbirimizi hiç görme • 
miştik. Bir gün bana bir vapur bi· 
leti geldi. Beni oraya çağırıyor • 
du. Bu kadar çektiğim üzüntüden 
sonra oraya giderek biraz istlra· 
hat etmemi rica ediyordu. 

Nihayet gönderilen biletle va· 
pura bindim, hareket ettiın. Fa • 

etmek kabildir: 
1- Çin • Japon harbi öyle bir 

surette inkişaf ediyor ki daha kim 
bilir kaç ay için kavganın kat'l 
bir şekilde halledilmesine ihtimal 
verilir gibi değildir. 

2- ~ponlara karşı Çinlilerin 
mukavemeti artmakta ve düşma· 
nı her taraftan sarsmaktadır. 

Harb harekatı böyle iken Japon 
!arın cenubi Çinde de faaliyete 
geçtikleri görülüyor. Bunun üze
rinde biraz değil, çok durmak ll
zım geliyor. Yeni gelen Avrupa 
gazetelerinin Tokyodaki muhabir 
!erinin verdiği malumata bakılır
sa Japonların cenubt Çinde fa . 
aliyete geçnieleri şu noktalardan 
çok ehemmiyetlidir: 
1- Japonların bundan sonra 

İngiltereye karşı uysal bir siya • 
set tak!b edebilmeleri güçtür. 

2- Cenubda askeri harekata 
geçmek Japonlar için kat't neti
celer verebilecektir. Fakat paha· 

mıyan milliyet cereyanı ise istifa 
eden Hariciye Nazın Generalin 
İngiltereye kargı zayıf bir polltl· 

ka taklb ettiğini iddia etmekte -
dir. 

Ordu erktnı da cenubda yeni 
bir cephe açılmak suretile Han· 
keu cephesinin yükü hafifllyece
ğini, diğer taraftan yeni zaferler 
haberi vermek fırsatı ele geçece
ğini düşünüyorlar. 

Diğer taraftan bu yeni' vaziye
tin Londrada nasıl karşılandığını 
da öğrenmek iktiza ediyor. 

Londra mehafiline göre cenubi 
çindeki yeni harekat daha başla -

madan evvel İngiltere hükılmeti 
vaziyeti dikkatle takib etmekten 
geri durmuyordu. Onun için Lond 
ra hüklımetl Tokyoya müracaatla 
cenubt Çlnde İngilterenin malik 
olduğu mena!iin ehemmiyetin -
den bahsetmiş bulunuyordu. Bu
na mukabil Japon hükt:lmeti kat'i 
teminat vermiş, İngilterenin ce
nubi Çindeki menfaatlerine hiç
bir veçhile halel getirilmiyeceği
nl bildirmiştir. Fakat eğer Kan
ton ile Kaulong arasındaki demir
yolunu Japonlar işgal edecek o
lurlarsa bundan İngiliz menafii 
ciddi surette müteessir olacaktır. 
Diğer taraftan Japonların ce -

nubl Çinde harekata geçmeleri 
Amerikalıları da liıkayd bırakacak 
gibi değildir. Tokyodaki Amerika 
sefiri Japon hükumetinden aldı

ğı bir notayı Vaşingtona gönder
miştir. Buna dair daha evvelce 
telgraflar mallımat vermişti. Fa
kat bunun hulasasını olsun hatır
latmak iktiza ediyor. Bu notasın
da Japon hükumeti Amerika hü
klımetine şunları bildiriyor: Çi
nin cenubuna asker çıkarılmıştır. 
Bundan maksad Kanton üzerine 
hücum etmektir. İşte Japon hü -
kfuneti bu suretle maksadından 
Amerika hükumetini de haberdar 
ediyordu. Fakat Amerikalılar za
ten Japonların böyle bir harekete 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Fakat kadın müthiş, azılı bir 
şey olduğu için kocasının bu neş· 
esini çekemez. Her mısrada: 

- Çenen tutulsun. 
Her yudumda : 
Zehir zıkkım olsun diyerek a

damcağızın başına çorap örerdi. 
Bunların bu akşam fasılları böy

lece senelerdenberi devam edip 
gitmektedir. 

Cenani, karısının küfürlerini me 
ze yaparak hem içer, hem de: 

- Ah sen şu rakı denen nesne
nin keyfini bir bilsen? 

Diye yana yakıla karısına rakı
nın meziyetlerini saymağa baş • 
IardL 

Bir akşam bilmem nasıl oldu? 
Yine ballandıra ballandıra içki • 
nin fazailinden bahsediyor, rakı
nın meddahlığını yapıyordu. 

Her akşam bu medihlerle boğa
zına kadar dolan karısı kalktı ve 
kocasının çilingir sofrasından ağ· 
zına kadar lebaleb dolu rakı ka
dehini susuz musuz yuvarlayıver
di. 

Kadehi yuvarlamakla kendisi
nin yelken minderine yuvarlan -
ması da bir oldu. 

- İlahi boyun devrilsin herif 
başım dönüyor diye inlemeğe baş
ladı. 

Cenani bıyık altından kıs kıs 

gülüyor ve biraz sonra bütün bü
tün kendinden geçerek sızacak o
lan karısının dilinden kurtulaca
ğına için için seviniyordu. Haki
katen dediği gibi de oldu. Kadın 
caman başım dönüyor• der demez 
gözlerini kapadı ve bambaşka bir 
iileme yollandı. Yavaş yavaş, ken
di kendine mırıldanıyor ve tatlı 

bir tebessüm içinde sedirin üstün
de uzanmış kendinden geçiyordu. 

Artık sarhoş olmuştu. 

Tabii tahmin ediYO 
zevk ve ağız tadile i 
lar birbirini takib etti 
Cenani işinden çıktığı 
başındaki bakkaldan . 
ken bir şişe de karısı 1 

başlamıştL 

Uzatmıyalım akşaııı 

ca karşı karşıya iç!ll 
mışlardı Kadının neŞ' 
artıyor, ev adeta her 
düğün evi manzarası 
şarkılar, oyunlar, el 
kırtıları eksik oımuyo 
Kadın kocasına cbi 

varmış kocacığım, dold 
ytm• diyerek sanki ıurl 
yaşmış gibi içiyordu. 
vaş yavaş mezeleri ze 
Balık yumurtasına ka 
leyince Cenani, 

- İyi amma dedi. ıı
halı. Dokuz liraya kil 
yorlar. 

Kadın, gayet pişkiJl 
bir eda ile: 
-Vız gelir dedi. Rııl" 

türlü içilmez. 
Gün geldi ki Cenaııi 

rakıya alıştırdığına (..ı 
Akşamları karşılıklı bIJ• 
kuzluk, keyiflerine aıı~ 
meğe başlamıştı. Ka- J 
yumurtasına fena dada!" 
rünce: 

- Hanım dedi. R~ 
mezesi nedir bilir miSiJ1 

- Evet? 
-Ne? 
- Balık yumurtas.ı· •• .d 
- Hayır ben bu zı~ 

tuz beş senedir içerinı. 
iyi mezesi, bana inall )1 

pi yazıdır. .. -ı01 
Kadın kocasının Y". tıl 

dar manidar şöyle bit 
sonra: J 

- Senin fasulya pi'/ İ 
(Devamı 7 inct 

kat yolda başka bir adama ras -
geldim. Bu adam bir milyonerdi. 
Beni beğenmişti. Kendisile izdivaç 
etmemi teklif etti. Fakat benim 
geçirecek daha başka macerala
rım varmış. Onun için bu teklifi 
kabul etmemiştim. Nihayet yol -
culuk bitti. Makkal ile karşılaş -
tık. Çok geçmeden birbirimizi o 
kadar şiddetle sevdik ki beni.ın o
raya varmamdan altı hafta sonra 
nikahlandık. Şahid olarak yalnız 
komşumuz İngiliz doktor ile ko
camın bir dostu vardı. Yerliler ta
rafından bana çiçekler getirildi. 
Mükellef bir ziyafet çektik. Bi -
zimle İngiliz doktor ve ailesinden 
ve diğer bir dostumuzla ailesin -
den başka orada Avrupalı beyaz 
kimseye raslamak kabil değildi. 
Fakat oradaki insanları mes'U.d 
görüyordum. Onları mes'ud gör
dükçe kendi kendime medeniyet 
denilen şeyin niye yaradığını so
ruyordum. Orada güzel çiçekleri 
almak için çiçekçi mağazasına 

gitmeğe lüzum yoktu. Bunları 

her gün ben kendi elimle koparıp 
topluyordum. 

lıya mal olacaktır. Öyle ki edilen 
fedakarlık karşılığı elde edilecek 
kar daha az olacaktır. Geçenler· 
de Japon Hariciye Nazırı General 
U gaki istifa edip gitmişti. Bu isti. 
fanın manası vardır. Artık Japon 
yanın başka türlü bir siyaset ta

kib edeceğini gösteriyordu. Ge -
neral birçok nüfuz ve tesirlere 
mani oluyordu. Halbuki o gittik
ten sonra bu nüfuz ve tesirler Ja
pon harici politikasında kendile
rini göstermekte gecikmemiştir. 

Bu akşam M E L E K sineınasınd:ı 
Ba. sene Venedlk beyelmllel flllm sargisine 

Fransa namına gönderilerek birincilik 
miJklfatını kazanan 

O akşam ilk defa Çenani, •ağız 
tadile bir rakı• içebildi. Ertesi ak
şam korka korka yine sofrasını 

1 

hazırladı. Fakat her zaman bu çi
lingir sofrası kurulurken kocası
na çıkışmağı adet edinmiş olan 
karıs ı, bu akşam sesini çıkarını -
yordu. Hatta Cenaninin hayret ve 
şaşkınlığı içinde kendi elceğizile 
bir de domates salatası yapmağa 
kalkmaz mı?. 

OLO 
AK~ 

Midilli N' 
Battı ı 

Yerliler çok iyi, samimi insan~ 
!ardı. Bunlardan bir ihtiyar bana 
sihir, büyü, tılsım gibi şeyleri öğ 
retecek kadar teveccüh gösterdi: Günahkar Kızlar Cenani hem birer ikişer yu

varlıyor hem de yan gözle karısı
nı süzüyordu. Karısının yüzünde 

----· En doğru vesı Fakat öğrettiği şeyler başkalarınfl 
fenalık için değildi. Mesela sağır 
bir adamın kulağını iyi etmek i
çin ne şekilde sihir yapmalı?. gibi. 
Bir erkeğin kalbini ölünciye ka
dar elde etmek için nasıl sihir ya
pılır? gibi. Erkeğin gönlüne ha-

Bilhassa Japon amiralleri ay -
lardanberi sabırsızlanıyorlardı. 

Artık donanmanın iş görmesi la
zım geldiğini söyliyerek Çin ha
rekatında donanmanın da şeref 

kazanmasını ileri sürüyorlardı. 

(Prison Sans Barraux: Parmaklıksız hapishane) 
Fransızca sözlü bir san'at ve deha abidesi. o eski hiddet ve şiddetten eser ' y Jf1 

kalmadığını görünce cesarti ar • ar ,, Genç kız rolünde. Corinne Luchaire • Direktris ı;olilnde Anie 
Ducaux · Doktor rolünde: Roger Duchesne 

İlaveten: Paramunt dünya haberleri. 
tarak. f 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Diğer taraftan, İngiltere ile an· 
!aşmak ve uyuşmak fikrinde ol-

Numaralı koltukların şimdiden aldırılması rica olunur. Telefon: 40868 
- Hanım, dedi. Şu rakı denen 1 Son T elg~'., 

şey yok mu? mutlatc:a ok~ 
Mukaddemesile bir methiye da- / 

Edebi Roman 
No.137 

kendisini müdafaa ediyor; arada sırada da hayre
tini saklıyaınıyor: 

- Gördün mü münasebetsiz kadını. Kendisini 
temize çıkarmak için her kabahati benim üzerime 
yüklemiş. 

Diyor ve .. içten gelen acı bir sesle haykırıyordu: 
- Bilmezsin teyze .. Bilmezsin! 
Ben neler çketim. Göğsümün ortasında bir pen

cere olsa da içimi seyretsen. Bu derdler yıktı beni! 

Hakikat de bu değil mi? .. Kafa tasının üzeri ke
mik olacağı yerde cam olsa da Hasibe teyze orada 
yeis ve ıztırabdan kavrula kavrula manasız bir sinir 
yumağı gibi hamhaşıl duran beyni, onun kararan, 
pas tutan hatlarını seyretse! 

Yazanı 
Etem izzet BENiCE 

Halbuki, Hasibe teyze, Refikin bütün bu müda
faalarına hiç kulak bile asmıyor, yine hep kendi bil

diğine giderek ısrarla anlatmakta devam ediyordı;: 
- Yazık ettin oğlum tazeciğe. O kızcağız, hele 

. o Meralin hali ölünciye kadar içime hicran olacak. 

Zavallı taze, iki gözü iki çeşme hüngür hüngür ağ
lıyor; kimseye derdini açamıyor, senin nerede oldu
ğunu bilmiyor, aç susuz kalmaktan korkuyor, kede
rinden param parça kesiliyordu! B"ikaç a~ ev eşya
sını satarak karnını doyurdu. Sonra, o da bitti... 

- E ... aşık bakmıyor muydu? .. ' 

- Ne Sşıkı Allahını seversen Refik?. Bir defa 
günaha girdin, boyuna boyuna girme bari. Ben ka
lıbımı basarım k( Ferhunde senin üzerine hiç bir 

erkeğin yuzune bile bakmamıştır. Onda hiç tırna -
ğının ucunu erkeğe gösterecek hal var mıydı?.. Za
vallı kızcağızı ellileme kepaze ettin! Sen ortada yok
sun bir taraftan .. Çcşid çeşid dedikodu çıktı bir ta
raftan!. Doğrusu Ferhundenin hani o günlerde bir
denbire kederden ölüp gitmediğine hiila şaşıyorum ... 

Hasibe Hanım burada sözünü kesti ve biraz da 
aptallaşarak Refikten sordu: 

- Ha, kuzum sen o zaman neredeydin bak U· 

nuttum sormaya?. 
Refik bu suale hayretle cevab verdi: 
- A... Benim Bursada hapishanede olduğumu 

bilmiyor muydunuz?. 
- Yoo .. Hiç kimse birşey söylemedi ki!. Her 

kafadan bir ses çıkıyordu. Kimi ölmüş, kimi ka
rısının hiyanetini görünce intihar etmiş, kimi ku
vayi milliyeye gitmiş .. dedi, Ta, ki senin boş ka
ğıdın geldi de sağ olduğunu öğrendik. Fakat, ne
ye yarar?. 

- Allah ... Allah ... 
- E şimdi neredesin. Yine gazeteye yazı mı 

yazıyorsun?. Bari yeniden evlendin mi? 
Refik bu sualin cevabını da uzun uzun verdi, 

hapishaneye nasıl gittiğini, nasıl kurtulduğunu, 

Nimetle nasıl evlendiğini, şimdi nasıl yaşadığını 

uzun uzun anlattı. Fakat, bir türlü Hasibe kadı-

__ _.J-' 

nın kafasına Ferhundenin kendisine hir;;; 
nı ve kendisi istediği çin boşadığını solı 

En son sordu: 

- Şimdi Ferhunde nerede?. "" 
Hasibe Hanım alnındaki buruşukl0J 

ovalıyarak bir saniye düşündü, cevab ..; r/ 
- Şimdi nerede olduğunu bilmi'JO .1 
Burada ev kirasını veremeyip on ::1, 

Iınca cOrtakÖy> de bir oda tuttu, oraya f 
birkaç defa gittim, göremedim. TütüJl6 

gidiyormuş! Bana da hiç gelmedi! 1.. 
- Gördün mü bak. Mahalkden ç / 

dar kendini size acındırmış acııu.lırmıŞ. ~/ 
ra da kurduğu planı mükemmel tatbik J 
kaybetmiş! Nasıl teyze?. Sen hAia, te~ -pi 
nahs~zdı ... Yazık oldu ... de ve kabahati I 
let!. İki üç senedir nçin bir defa ge!i~ ~ 
ramadı?. Uğrıyamaz elbette ... Ç._ünkU "'.) 
Onunla evlendi. Adını da tütünde çaıır' t 

diye çıkarttırdı. Öyle değil mi?. / 

Ve .. bu muhavere böylece karş~ ~ 
ti. Birinde ısrarın en sonu, öbüründe ill9 

suzluğu, hele Refik adeta: 



Dünyanın En Orijinal Kadını 

Amerika Kadınları 
Güzellik mütehassıslarının 
elinde hamura dönenler ... 
Amerika kadınları vücutleriniıı, 

pozlarının güzelliğine çok ehem
miyet verirler. Nevyorkta, küçük 
bir işçi kız sabahleyin altı bu -
çukta gözlerini açar, yatağından 
fırlar. .Mayosunu giyer, radyo -
nun düğmesini çevirir. Radyo ile 
verilen işçi kızlara ınahsus jim -
nastik dersleri bu saatte başlar. 
Sekizdeki dersler memurlara on 
birdekiler de geceleri tiyatroİar -
~a, hastahanelerde, ve sair gece 
ışlerindc çalışan kadınlara mah
sustur. 

Binaen.aleyh Nevyorkun işçi 
mahallesı olan Peggy'de sabah • 
leyin binlerce kızın, rad~oya u • 
yarak idman yaptıkları .. ül" •• 

G .. d"" gor ur. 
un uzleri umumi bahçelerde 

~tla ~ezen kadınlar, Pariste oldu
~~ gıbi kontesler, markizler de _ 
gıl, mcınur, katib, daktilo ve işçi 
kızlardll'. Amerikada kadınlara 
ınahsus birçok kulübler vardır 
Yeınektcn evvel bu kulüblere gi~ 
:eri~~· Tenis oynarlar, havuzların. 
a Yuzerler. Yedikleri Yemek: B' 

sandoviç, sütlü lrahve b' ır 
l , ıraz sa
ata ve peynirden ibarettll'' ş· 

1 • iŞ -
man amak korkusile Yağlı şeyler 
Yemezler. Amerikada şişrna 

1 h . nıyan, 
çe resınde çizgiler peyda olan ka-
dınların kazancı tehlikeye dUşer 
Bunun için gençliklerini ta ~ 
ravetlerini mümkün olduğu, ka • 
~ar rn~hafaza etmek mecburiye • 
tındedlrler. 

İZDtv AÇ VE NİŞANLILAR 
'MEKTEBt 

tirler. Fakat kocaya vardılar mı 
çok sadık bir zevce olurlar. Evle
rinden, kocalarından, çocuklarını 
büyütmekten başka birşey dil -
şünnıezler. 

Aile kadınları arasında fuhuş 
ve talak pek enderdir. Genç lw -
lar, koca_ya varmazdan evvel bir 

tnüddet •nişanlılar mektebi• ne 
devam ederler. Ev idaı:esini, ço • 

Amerika kadınları çok serbest- cuk ba~asmı öğrenirler. Sonra 

lık ve zarafet hakkında malumat 
alırlar. 

Bir Amerikalı kızın, izdivacın
dan sonra kocasından beklediği 
nedir? ... Para, elmas, otomobil, 
kürk ve saire mi? .. Hayır! Bun • 
ların hiç biri değil. Sadece •Do
cial Register" e, yani, varidat -
ları ayda 30,000 dolar olanların 
isimlerinin, adreslerinin yazılı 

deftere isimlerinin geçmesi.. 

Kibar ailelere mensub kadın • 

Bir isyan 
....................... 
Karnımız aç, 
Yemek isteriz 1 
Islahhanede bulunan 65 çocuk, 
yemekhanenin camlarını, mü • 

essesenin kapılarını kırdılar 

Grenobl civarında, Şevalon kö
yünde chimayei etfal cemiyetb 
nin kimsesiz ve serseri çocuklara 
mahsus bir ıslahhanesi vardır. Bu
rada beşyüzden fazla çocuk bu • 
lunur ve bunlar müessesenin tar· 
lalarında, atelyelerinde çalıştırı

lır. 

Bu çocuklar ufak tef ek hırsı~
lıklara, ya bir yüz frank, ya da bır 
bisiklet çalmakla itham olunmuş 
ve ıslah hal için bu müesseseye ka
patılmıştır. İçlerinde bir şişe man
tarı çalan bir çocuk da vardır. 

Mantarı, balık oltasına takınak 

için çalmış! Birçokları da anasız 
ve babasız, yersiz ve yurdsuz ço
cuklardır. Sokaklarda serseri ge
zerken toplanmıştır. 
Bunların ara sıra ıslahhaneden 

kaçtıkları olur. Fakat böyle kütle 
halinde isyan ettikleri ve kaçtık
ları şimdiye kadar vaki olmamış· 
tır. 

Geçen gün küçük serseriler ye
mekhanede yemek yerken hep bir 
ağızdan bağırmaya başlamışlar: 

- Salatada sümüklü böcek var .. 

- Fasulya kurtlu!.. 
- Karnımız aç, yemek isteriz .. 
Sonra tabakları pencerelere a -

tarak camları kırmışlar, ve içle -
rinden 9-11 yaşında 65 çocuk av
luya çıkarak kapıyı kırmışlar, kı
ra doğru kaçmıya başlamışlar. 
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Holivud'da 
yflbeldL :::::: kocaya nasıl muanıele edilir, şık-

Miiflis Karı 
Iarm büyük konakları, birçok biz· 
metçiJeri, otolan vardır. Sabah • 
ları ev işlerine nezaret ederler. 
Öğlenden sonra çay ziyaretle • 
rine, briç oynamıya giderler. Ge· 
celeri de suvarelerde, tiyatrolarda 
geçirirler. 

Firarilerden bir kısmı akşam 

karanlığı çökünce korkarak ken
di kendilerine müesseye dönmüş
ler. Diğerleri dağa çıkmışlar. a
ğaçlardan topladıkları meyvalar • 
lar karınlarını doyurmuşlar. Kü -
çükler yorulmuş, büyükler bun~ 
ları omuzlarına urarak yollarına 
devam etmişler. 

Birdenbire karşılarına jantlar • 
malar dikilmiş: 

- Durunuz! .. 
Küçük serseriler bir kamyona 

doldurulmuş, müesseseye iade o· 
!unmuş. 

Şu, gözleri birer siyah pırlan- birdenbire haatalanm.q, fUm1 ta- ı 
tayı andıran, gür saçlı, orijinal gü- manılıyacak bir baıka artist Ut -
nes Lamar' dır. zumu o.rtaya çıkmqtı. O zaman 

Hepimizin az tanıdığı bu yıldız, -!!!!!!!!!!!!!l!!l!!!!!!l!l!!!!!m!l!!!ll!!!!!!911!!!!!Bll!!B!!!-!!l!!llmııı .. _l!!!!!!!!'!!!!ll!!ll!I!!!!!!!~--~~!!!!!!!!!~ 
Amerikan fllimlerinde genç kız 
rolü alan ve .. bu rolde en çok mu- s 
vaffak olan Amreikalı yıldız Vay-

ner Lamar'dır. ı-------------------·----
Sinemaya intisabında; figüran-

lık ettifi sıralarda Vaynes Lamer 
yalnız meş'um kadın rollerine çı
kartludı. Genç ve güzel yddız, çok 
rakik bir kalbe, çok hassas bir ru
ha malik olduğu için, meş'um rol
lerden o kadar hazzetmez, fakat 
san'at itibarile gelişmek çağında 
bulunduğu için rejisörlerin mil -
nasib gördükleri bu rollere de 

INGER ROGER 

Londrada b" 
İngiliz li ır adamın ayda kırk 
otur rası vererek bir yerde 

ması Pek b '· .. k b. lik uyu ır zengin -
lllin~:rn~k olacak ki Stapley is • 
dar k" bır emekli albayın bu ka-

. ıra vererek Londranın en 
kibar b' . 

ır yerınde bir apartırnan 
atı tutması ikidebir gazetelerde 
azıhp durmaktadır. Stapley ge-
enlerde s T l v :. c on e graf. da yazıl-
gı_ uzere apartıman kirası da 
ahıl oldugvu hıılde b" k b 

ırço orç -arını verem d·v· 
e ıgınden dolayı 

ahk~?1~ye düşmüş bir adaındır 
e~dısının mahkum olması bek~ 

ı:_nıyordu. Karısı ve karısının kü
uk bir oğlu da artık o mükellef 
partımanlardan çıkarak Londra
n başka bir mahallesinde fa -
r bir hayat geçirmeğe başlamış
rdır. Kocası takibata uğradık
nberi kadın her yere başvura-

ak b · para ulmağa çalışıyor, ala -
a:!ılara para vererek kocasını 

tbattan kurtarmağa uğraşıyor.' 
u. Fakat geçen gün kadın artık 
e.vus volmuş, kimseden para bu

·r. adıgını mahkemeye bildirmiş-

Kadın eskiden artistti. Bir 
tanıdıkları olduğu için para buta
cağını ümid ediyordu. Fakat bu 
mütnkün olamamıştır. Artık koca 
sının kat't surette mah -

kUm olacağını yeis ile bek
lerken geçen günkü celsede malı 
keme alacaklıların istediği 250 li
rayı arayıp kazanarak ödemesi i
çin Stapley'i serbest bırakmış ve 
emekli albay sevinç içinde kansı
na kavuşmuştur. Kadın gazete
cilere diyor ki: 

- Birçok dostlarımız vardı. Bun 
lar için paralar sarfederdik. Fa • 
kat bunlardan hiçbiri şimdi biz~ 
ufak bir yardımda bile bulunmu
yor. 

İyi zamanlarında on binlerce 
İngiliz lirasını israf etmi§ olan 
Stapley hayatı başka türlü kar
şılamaktadır. Şöyle diyor: 

- Hayat benim için kfilı yük
seğe çıkmak, kah aşağıya inmek 
demektir. Karı koca dünyayı, do
laşmağa çıkarak konferanslar ve
receğiz, yazılar yazacağız. Karım 
artisttir. Birkaç hafta mevkuf kal 
dıın. Tekrar serbest kalınca ba
na dünya cennet gibi geliyor. 

• 

Milyoner kadınların hayatı da 
pek sadedir. Fakat içlerinde Bar
bara Hüton gibi, Öjenya Kler 
Şim.it gibi çıJgınları da yok de
ğildir. 

İşte bir misal: 
1930 da Pariste, Hindli zengin-

lerden birinin konağında bir su -
vare vardı. Davetliler arasında 

bulunan bir mihracenin sarığında
ki iri bir zümrüd Öjenya'nın dik
kat nazarını çekti. Dostlarından 

birinin vasıtasilc taşı satın almak 
istediğini mihraccye bildirdi. Mih
race güldü: 

- Pekila madam, dedi. Sizi 
memnun etmek için teklifinizi ka
bul edeceğim. Fakat şunu cvve -
linden söyliyeyim: Bu taş kadın
lara felaket getirir. Buna rağmen 
satın almak fikrinde misiniz? 

- Evet 
- Buyurunuz madam Ne za-

man arzu ederseniz iade edebilir
siniz 

Öjenya'nın ilk kocası meşhur 
1 

•kahve kralı• Vilyam Şimit idi. 
Bu kadının bir merakı vardı: Dün
yanın en güzel, en kıymetli el -
maslarına sahih olmak.. 

Birçok Amerikalı zenginler gi· 
bi elmaslarının taklidini takıp 
gezmezdi. Suvarelere, tiyatrolara 
gittiği zaman en kıymetli elmas
larını takardı. Tabü bir sü'rü hu
susi polis hafiyelerinin himaye -
sinde bulunuyordu. 

Öjenya, hayır müesseselerine 
çok yardım eder. En ziyade met
ruk çocukların himayesi için ça
lışırdı. 

Amerikada hergün, her yerde 
bırakılmış bir bebek bulunur. İs· 
tasyonlarda, otomob111erde hıra -
kılır. Bunlar, zabıta marüetile 
toplanır. Hayli' müesseselerine gö
tilrlilr. Burada beslenir, bilyütil
lilr. Sonra okutulur, san'at öfre -
tilir, işe konulur. 

AMERİKA TERZİLERİ 

Amerikanın kadın terzileri, son 
zamanlarda Paris terzilerlle reka
bete başlamışlardır. Nevyorkwı en 
maruf terzilerinden birinin baı 
memuru madam Odlum 

ıı>evum 1 ma ..wtecle) 

Müessese müdürü Mösyö Blan: 
_ Bu firarın sebebini bir türlü 

anlıyamıyorum. Küçük serseriler 
her gün bir çeyrek litre şarab ve-
rilmesini, ve saat 14 le 20 arasın
da müesseseden çıkıp serbestçe 
dolaşmalarına müsaade olunma -
sını istediler Tabii bu isteklerini 
doğru bulmadım ve reddettim. 
Kendilerine her yemekte bir bar
dak şarab veriyoruz. Birçocuk için 
bu kadarı kafidir. Serbest hıra • 
kılmalarına gelince: Bu müessese 
nizamatına mugayirdir. İşte isyan
larına sebeb bu. Yoksa salatada 
sümüklü böcek, fasulyada ku~t / 
bulunduğu masaldır ... • diyor. 

sesini çıkarmazdı . 
Seneler geçti, bir tesadüf niha

yet güzel yıldızı bu hoşlanmadığı 
vaziyetten kurtarmakta gecikmed.i 

Tesadüf şundan ibaretti: 
Macera filimlerinden biri çevri

liyordu. Bu, stüdyoca fazla ehem
miyet verilen ve Cenubi Amerika 
pampalarında cereyan eden atlı, 

tabancalı aşk filminin baş rolünü 
yapacak olan yıldız, Anny Star 

Kendinizi sevdirmek için 
ne yapmalı ? .. 

Evet; herkesin hoşuna gitmek, 
herkese kendini sevdirmek ister
seniz şu aşağıdaki satırları dik
katle okuyunuz ve tatbik ediniz. 

Bu güç bir şey değil. Yalnız 

biraz hüsnü niyet biraz da gay -
ret ister. 

Bunları tavsiye eden Avrupa -
nın meşhur psikoloğlarından biri
dir. Bu zat, birçok kimselerin dost 
kazanmak usulünü bilmediklerini 
görmüş; bu gibilesre, hayatta mu
vaffak olmaları için yardımda 

bulunmayı düşünınliş, on iki ders
lik bir rehber vücude getirmiş. 

Kendinizi sevdirmek istiyor 
musunuz? Bunun için altı ders 
kafidir. 

ı - Nazik olunuz. Başkalarının 
sizinle alakadar olmaları için, siz
de onlarla alaka gösteriniz. 

2 - İlk gördüğünüz bir kimse
de iyi bir tesir husule getirmek 
için daima güler yüz gösteriniz. 

3 - Görüştüğünüz kimselerin 

isimlerini iyice hatırınızda tutu -
nuz. «Sizi tanıyacağım, bir yerde 
prazaııte olunduk galiba .. > deme
ye mecbur kalmayınız. 

4 - Sözlerin daima faydalı ol -
sun. Alaka uyandırsın, dik • 
katle dinlensin. Boş yere çene 
yormayınız. Bunun için güzel bir 
usul vardır: Söylemesini ve sus
masınt bilmek binaenaleyh lüzu
munda da susunuz. Muhatabı -
nızın sözlerini dikkatle dinle • 
yiniz, dinler gibi görününüz. 

5 - Muhatabınızın hoşuna gi
decek sözler söyleyiniz. 

6 - Kendini sevdirmenin en 
emin çaresi, muhitindekilere em
niyet ve itimad verebilmektir. Hiç 

bir kimse, kendi meziyetsizliğine 
ihtimal vermez. Hiçib kimse ken
dini liyakatsiz görmez. Bir ata 
sözü: Herhangi bir kimseye me. 
ziyetlerinden bahsediniz. Sizi sa

atlerce dinlemekten usanmaz .. > 
Der. s· 

• 

Şu resimde Holivud'un başta re
len şöhretlerinden sevimli yddız 
Ginger Roger'in son filimlerinden 
•Çaı:liston çılgmlıklar1> adh fi -
l~deki orijinal bir pozunu gö - J 
ruyorsunuz. 

Güzel yıldız, bugünkü şöhre • 
tine hakkile layık bulunmaktadır. 
Bilhassa bakışlarındaki canlılık, 
hareketlerindeki yumuşaklık ve 
sıcaklıkla bütün seyircilerin tak
dirlerini toplamakta, her sene, ye
ni ve mühim kunturatlarla stüd-

Roger'in kazancı, haftada 7500 
İngiliz Urası tutmakta, Hollvud'cla 
birinci smıf yıldızların aldıjı b• 
paranın bir kısmını da kız çocuk
larına ve spor teşekküllerine ver• 
mektcdir. 

Roger, hak.kında aşk dedi koda. 
ları en az yapılan yıldızlardan bi
ridir. 

Ekseri zamanlarını mevsimine 
göre otomboil, plaj ve kış sporla• 
rma tahsis etmektedir. Bu mev • 
simde yıldızın eniden bir 



Üç yaşında bir ç@cuk 
yaralandı 

Sürücü Sabrinin idaresindeki 
yük arabası Kumkapıdan geçmek
te iken 3 yaşında Maksud isminde 
bir çocuğa çarparak ayağından a- J 

ğır surette yaralamıştır. Yaralı 

çocuk Şişli çocuk hastanesi -
ne kaldırılarak tedavi altına alın
mış, kazayı işledikten sonra ka-

Sopa ile başından 
yaraladı 

Beyoğlunda oturan Süleyman 
ile Kasıınpaşada oturan arabacı 

Hüseyin aralarında bir par mese
lesinden çıkan kavga neticesin -
de Süleyman sopa ile Hüseyini 
başından Hüseyin de ustura ile 
Süleyınanı böğründen yaralamış -
!ardır. 

çan arabacı aranmaktadır. 1,..----....,--.... ·'"·""·-"'"·"'-""-...... """'"""'"""'"""''"'i 
Tramvaya atlamış 
Beşiktaşta Bostan üstünde otu

ran Nureddinin 8 yaşındaki oğlu 

Nihad Beşiktaşta tramvaydan at
lamak isterken başından yaralan
mış, Şişli çocuk hastanesine kal
dırılarak tedavi altına alınmıştır. 

Makineye verirken: 
Japonlar Kanton'a doğru 

ilerliyorlar sür'atle 
Tokyo 19 (A.A.)- Hankov'un cenubunda şimendiferle ve :ııoldan 

yapılan nakliyatı tehdid etmekte bulunan Japonlar Yanghs'n'i~ zzp
tından sonra daha büyülı: bir faaliyet göstermrğe başlamışJ.i·~ . Ja -

ponlar şimdi garb istikametinde Kanton - Hanken demiryolunı~ taki
ben Siennlng şehrine doğru iler !emektedir ler. 

Rutenya'nın akıbeti plebisit Kasımpaşada Pa!"ti Singer Rogers . . 
seçımı 

ile tayin 
(1 inci sahifeden devam) 

Bek, Romanyanın bugün tasar
lanan şekillere aykırı bir vaziyet 
almamasını temin etmeyi deruh
de eylemiş olup Bükreş mülaka
tının gayesi bundan ibarettir. 

ALMANY ADAKİ TEMASLAR 
Prag 19 (A.A.)- Şvalkovski, 

daimi parlimento encümeni ve 
müttehid partilerin şeflerinin ö
nünde Almanyaya yaptığı seya -
hat hakkında izahat vermiştir, Bu 
içtima hakhnda harice hiçbir ha
ber sızmamıştır. 

BEK'İN TEKLİFLERİ 

edilecek 

r 
talar içinde bir Macar - Leh - Ro
men ve belki de Çekoslovak gru
punun teşekkülüne şahid olun -
ması ve bu teşekkülü İtalyanın 
garanti veya himaye değilse de 
tasvib etmesi ihtinıal haricinde 
değildir. Italyanın Berlin - Roma 
mihverine sadık kalmak.la beraber 
vukuattan istifade ederek kendi
sinin de merkezi Avrupada bir 
rol, yani 1934 tarihli r\ ma iti!M
larının kendisine verip de anşlus 
un inkıtaa uğratmış olduğu rolü 
oynamak istemesi pekala anlaşıl
maktadır .. 

C. H. P. Kasıınpaşa Kaınunu 

1 

d" 
(5 lnd aahUeden devam) lerle biraz vakiı geçir ıınBaşkanlığından: 

liınlerini seyretmek fırsatını bu- sahneye intisab ettim. Kamunumuza bağlı kaptanpiya-
le ocağının yıllık kongresi 22/10/ lacağız! yüksclişimde miilıim bir 

Ginger Roger, kendisine mu - muştur Baletlnrde fc,· · 938 tarihine müsadif cumartesi gü- • • 
vaffakiyetinin sırrını soran bir vaffak olu urıı rejisör/er'• nü saat 15 te Zincirlikuyudaki o- . 
gazeteciye hayatını kı"3ca anlat- cak dikkatlerini çekti. ilk cak kurağında ve Hacıhusrev o -
tıktan sonra şunlan söylemiş: meraya çıkışım çok hcy·0

""""·-' 

cağının kongresi 
221101938 

tari - - Zengin bir aile yuvasında Muvaffakiyctinıin •ırrtl' 
hine müsadif cumartesi günü saat ~ 

dünyaya gelmedim. Çocukluğum kelime ile hulasa edd>ilit 
19 da Bahriye caddesindeki mer- f~ 

az çok da mahrumiyet içinde geç- verilen rolleri birçok ı:t 
kez ocağı kurağında ve merkez o- ti. İlk tahsilimi yaptıktan sonra di kendime okur, tatbik .Jlfl 
cağı kongresi 23/l0/938 tarihine hayatımı kendim kazanmak mec· ra kamerada. rejisiiriin ÖO 
müsadif pazar günü saat 9 da ken- ,,...,. 

buriyetile karşılaştım. Tezgahtar- ı karım. Kazancımı dikka.....di kurağında ve Kadımehmet o -
lık ve buna benzer ufak tefek iş- luyum ,J 

cağı kongresi ayni tarih ve günde --------------.:.....;,....,;; ..... --------~·· 

saat 14 de Kulaksızda sekizinci Amerı·ka kadı ar._ıuır La Republik şöyle yazıyor: ilk okul binasında yapılacağından ııu 
Paris 19 (A.A.)- Gazete müta- cPolonya ile Macaristan ara _ ocakta mukayyet üyelerin o gün 

leaları, bilhassa Bek'in Bükreş'i sında müşterek bir hudud vücu- ve saatlerde kongrede hazır bu- (5 ll\d uhifenılıden devlllll) LOKA.."'l!TA VE KAB"V~'" 
seyahati hakkındadır. de getirilmesi anvak Karpatlaral- lurunaları rica <>lunur. ç . •• a 

- ok vaktiın yok fazla bir şey ÇALIŞAN KJZLl"" .. , 
Lö Jur diyor ki: tı Rusyasının Polonya veya Ma- -·-·- -- li · •. k -"nır Fatih üçüncü sulh hukuk Mkimliğln- soy yemıyecegım. Mazur görü - Lo antalar öğle , ·akli (~.J 
cAlbay Bek'in iki teklifi hamil caristana ilhakı sayesinde müm- den: ·· b ,,, 

olacağı söylenmektedir. Birisi, kün olacaktır. nuz... alık olur. Müşteriler, Y İıv 
M Vefaüle terekesine mahkemem.i2ce va- Dedi. Ve ilave etti: rini acele yerler. Hiz,,,,ı 

acaristana müteallik olup Bu - Polonya bu ilhaktan vazgeçmiş· ziyet olunan Demir oğlu Hasanın resen~ - İşimiz pek çok. Yeni mevsim kızlar çok güz~ldir. Kırk 
dapeşte hükümetin•n Romanya- tir. Zira kendi topraklarında ya- tanzim olunan noret senedile karısı A-: için modellerin resimlerini seç - gelmiş bir kadın, güzelli~...,:a 
daki Mac&r ek~liyet;erinden kat şamakta olan 5 milyon Ukı;anya- üyeye olan 4 bin lira borcundan dolayı' k kum 1 f · haf 

me , aş an, te erriıatıru ta- aza cimi olsa da yınc 
iyyen vezgeçwi~ o~duğunu natık lının miktarını yarım milyon art- satılmasına mahkemece karar verilen: . , 

bulunacaktır. tırmak istememektedir ve Çünkü 1- Ölü Hasana ait Aksarayda eski Bosj ~ ~ı:~~ ı::mç'::;~~::~a ı::~:-ka- 1 :;;~er::~~::!mg::d~ 
İkincisi, Polonya hakkında olup Karpatlar, kendıs· i ile Ruten pı' _ tancibaşı Alpullak aia M. Küçüklfınma 

1
, zancınız da çok olmalL.. maklarına '· üzük takm,.ı.11 Polonya - Romanya garanti mu- b sokak atik 66 ve yeni Çakırağa mahal-

yasası arasında ir mania ola - ı . M tı ı Rıf t kak 23 a alı - Eh şöyle senede on beş, ~irmi saktır. abedesi ahkiimınır: garp hudud- ak Ş esı anas r ı n so num r . _ , 
c tır. U halde bu ameliyenin ic- evin tamamının muhammen kıymeti 946' bin dolar ... Affedersiniz, müşte - Bu kızlar günde, nekacı.I · 

!arına teşmilini natık bulunacak- rası Macaristana kalıyor demek- lira. rile · k b 1 ~ ..ıııı 
t E - rın yanma gitme mec uriye- 1 zanır. ar? ... Haftada beş ~;.1-
ır. ger Romany~, böyle itilafa tir. Halbuki Romanya buna hiç- 2 - Yine ölüye ait Bey9ğlu Kamerha- ı· d · ta b 

1 
k d 

1 

ın eyım... ır o antada günde _.; 
yanaşacak olurs.a öni;mılz<ieki haf bir veçhile taraftar deg" ildir. tun mahallesi Kurdele sokak eski 10 ye- D eli ti,,... 

---.. - . ~~--=--=-=~""-"'~·-= ni 12 numaralı kilrgir hanenin tamamı- e ve gülerek uzaklaştı. !ar da bahşiş ... Gündüzle~ 
Bu•hanıye Hukuk Hiıkimliginde~: 

1 

'.-üküm ~uretleri müddeialeyhlerin r:ın muhammen kıymeti 1085 lira. GÜZELLİK MÜTEHASSISLARI le ilci arasında ve beşten • .ıllJ 
A,1karanın Koyunpaz.ırı Şanılıog- ikametgahları meçhul btılunduğu 3 _ Yine ölüye ait Çarşuyukebir Zen- Amerikada birçok kadın güzel- hşular. Diğer zamanlar "le 

Diğer cihetten Sienning ile Y anghsin arasında 
Sanhşiku'nun zaptedildiği haber verlmektedir. 

lı.. s:kağında 23 No.h e·,ce mütekait!' cihetle tebliğ edilememekte bulun- neciler sokak eski. ve yeni 10 numaralı lik mütehassısları vardır. tirler. le 
yarı yolda kain malul zabılandan Halk Fırkası dai- muş olduğundan çıkarılan ilanlar-ldu.'ckarun 2/3 hissesırun muhammen Bunlar, bir takım genç •an'at - BÜTU. ELEKTRll'_. 

resi müdürü Emin yanında Erzin- d b" · -'-k . . ık.ymeü 86 lira 70 kuruş. karlardır. Vazifeleri mü terilerin LA..'IBALARI YANJl'U" 

Mussolini Franko'ga 
teminat verdi 

. • an ırı m .... ı eme divanhanesıne .. .. . . ""' 
canlı Saıın oglu Tacettin ve hemşi-'t·lik 1 h""k" 1 4 -· Ohıye aıt Çarşuyukebır Ressam çehrelerini, sa~larını. yürüyüşle • Brodvey caddesi giino-JA 
resi Akileyi iskanca gayri kanuni/ a . o unmuş .ve .. u um_ mezkür a-' Basmacılar wkak eski ve yeni 53, 55 nu- ı rini tetkik etmek. bunlarda gör- meşhur Sardi lokanta•ınııı ~-. 
1 k . . 1 leyhıne kanunı muddet ıçmde te:n-. maralı dükkfinm tamamının muhammen' r 

o ara vı:rılen_ ve tapuca d~ tescil yiz edilmediği tı..kdirde kesbi kat'i-, kıymeti 165 lira. r dükleri kusurları boyalarla. id de güzel bir kadın önünilJf 
edilen Burhanıye kazasının Karaa- yet etmiş sayılacağı il. l _ Berveçhibala ölil Hasana ait 4 parça mania diizcltmcktir. Bu, Hat-Clıeckgirl'dir. y_,j 
ğaç_ köyü hududu dahilinde Cefa - nur. ( 7~~9) 0 

u gayri menkul 29/11/938 Salı .. günü saat Güzellik müteha-sısları. müş tiycr_, ..ta 
Roma 19 (A.A.) - Mussolini tarafından General Franko'ya yerı mevkiinde şarkan yol, garban _., 10 da Beyazıtta Fatih Sulh 3 uncu hukuk terilerine giyinmek hususunda da Nevyorkta on binden fırlll" ,,n 

gönderilen bir telgrafta ezcümle şöyle denilmektedir: Boşnak Nazif şinıalen Süreyya ve DEVREDİLECEK İHTİRA mahkeme,inde açık artırma suretile sa- ta,·si~·tclerde bulunurlar, Nasıl gi- ti~er ,·ardır. Lokantaya. ~e 
•Faşist İtalyanın istihsal edec eg" i zafere kadar size k d ' d lı M f ' b N 'f R l BERATI tılacaktır. Tellaliye resmi ihale pulu ve yinmefori, saçlarını nasıl tarama- nelere girenlerin sapkal,,,r 

ar eşçe .n a usta. a,_ cen~ en azı ve -~- . • . 20 senelik evkaf taviz bedeli müşteriye 
bca='ğ'=lı::=ka=l=a=c=agın=" =a=s=iz=i=te=mı=·n=e=t=m=ek==is=t,;,er=im,;,;..='===========- mazan zeytmlrklerıle mahdut yuz •Tamamı ıle lastıkten gaz maske- ve diğer vergi ve müterakim resimlerin ları Hizım geldiğini öğTetirler. desülerini alırlar. _Ar: 

U .. ç zehı· r 1 .1ğacı ~avi -~eytinliğin 177_1 No.lı ~a-ısi inıal_atında ıslahat. hakkındaki ~atış gününe ~adar ol"."ları terekeye a- •ATIŞ ILANI v ıfi 
gu fal ederek kıra m,n hukmune tevfikan ıptali Bm- ıhtıra ıçın alınmış olan 19 Sonteş- ıtür. Almak ısleyenlerın yuzdc 7,5 pey o::ıı apur tarlfelrİn:; t)" 

loaniye hazineyi maliyesince isten .irin 1932 tarih ve 1492 numaralı ilı- akçası ile birlikte mezkür gün ve saatle 4 İm<"Ü İcra memur uğundan: uygunsuzluk 
k k "t" " 't" b tın ilıf tt'"' huk k b mahkemede bulunmaları. Mezkur gayri . tb aça cısı go urmuş miş ve açılan dava neticesinde: Gay-, ıra era ın ıva e ıgı u u menkuller üzerinde gayri müseccel hak Sıdıka tarafından 1\lustafa Sadr~ttın~ ( 3 ÜnCJ salnfeien d-~· 

r: kanuni bir surette rahsis ve tapu-, kerre başkasına devır yahut mev- iddiasında bulunanlann tarihi ilandan den borç _alınan p~rayn muk:ıbil birlncı reket edip Kadıki.ıyuııe 

Yakalandı Feshane fabrikasında çalışan ya da raptedilmis olan mezkür zey- kii fiile konmak için icara dahi veri- itıoaren 20 gün içinde mahkemeye mu- 1 nerı>eede ıpotek go.qerılmış olup borcun! 
- Ua haklar 1 b"t t · 1 .· · odenmeme ıncıen do!.ıı ·ı satılınasına k>- vapuru Hay.darp~a) a 

Ahmed oğlu Ömer isminde bir tınliğe ait tapunun iptaline 17471 ku lebileceği teklif edilmekte olmakla racaa 1 es 1 _e tırme cıı, ak" ı rar verilen ve tamamına yemm!J !iç ehli ratmak. füı sur tle pc1' 
Emniyet ikinci şube kaçakçılık 

kısım memurları dün de 3 be -
yaz zehh kaçakçısını yakalıyarak 
adliyeye teslinı etmişlerdir. 

Bir hırsızlık meselesinden a -
ranmakta iken dün Şehreminin

de yakalanan Ali oğlu Süleyına -
nın üzerinde 65 gram esrar bu -

lunmuştur. Süleyman esrarları 

süpürgeci Halil isminde birinden 

aldığını EÖY !emiş bunun üzerine 
yakalanan Halilin üzerinde de 
bir miktar e•Tar bulunmuştur. 

HEM HIRSIZ, HEM ESRARCI 

Birçok hırsızlıkların faili ola -
rak zabıtaca aranmakta iken dün 

Beyazıtta Koska caddesinde ya -
kalanan İnebolulu Mehmedin ü

zerinde bir paket eroin ile bir 
miktar afyon bu'l.unmuştur. 

Hem hırsız, hem de beyaz zehir 
kaçakçısı olan bu üç adam bugün 
adliyeye tC'S'lim cdlmişlerdir. 

-*-
*Yeni Ankara radyosunun açı

lış merasimi Cumhuriyet bayra
mında yapılacaktır. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATİ 

·Su geçebilen ve sıkı olmıyan 

toprak yataklarının su geçmez bir ' 

hale getirmek usulü. hakkındaki 

ihtira için alınmış olan 26 Sonka -1 
nun 1937 tarih ve 2332 numaralı ilı

lira beratının ihtiva ettiği hukuk: 

mPZkfır ihtiram mevkii fiile kon -! 
mak için icara verilebileceği teklif I 
edilmekte olmakla bu hususta fazla 

malumat edinmek istiyenler>ıı Ga

latada Aslan Han 5 inci kat 1-3 nu-

genç Otakçılarda oturan Nuriye rrış mahkeme mas:-afının müddeia- bu hususta fazla malumat edinmek halde payl.aima<lan barıç bırakılac:ıklar- vukuf tarafından 1995 lira kıynıet tak- 1 ca 1-alleG lebi!e~ek olaP 
isminde genç bir kızı iğfal ederek .< y ere m ıye ıne emyızı a o - ıs ıyen erın a a a an an 938116 numaralı dosyaya müracaatl.ıın dir edilırıiş olan F'atıhte ar . ınan külumiızwı halli içın .\k ' hl ·d· t' t · · k bil l · 1- 1 · Gal t d Asl H dır. Fazla malümat almak isteyenlerin! !!m <:: , 

kırlara götümüş ve bikrini izale mak üzere 4/12/935 tarihinde gıya- 5 inci kat 1 - 3 numaralara müra - bütün alakadarana tebliğ makamına ka- mahall~in l'I şanca sokağında eskı 8 resinin himmetinı dile 
etmış· tir. Vaziyetten haberdar o - lıen karar verilmiş ve işbu gıyabi caat eylemmeleri ilan olunur. in" olmak uzcı-e ilan olunur. (938/16) · ıve yeru 18 Ne ele milTekkam bi- tııra!ı Oku,·u~umuzun ıııe 

l=~==========:=:=:::;;:::;:::;:::;:;::;:;:::;::::::;;::::=:;:::;:::;:::;::::;::;::;:=;:;::=::==:::::::;::;;::::=:=~=ıHasan Efendi ar~ı bir tarafı Tekke ar- .; ... 
lan Nuriyenin annesinin müra - 1 , sası ve bir tar:ıfı Rifat Bey hanesi ve bir nu aynen neşrederek Be) 
caati üzerine Nuriye Muayeneye taralı İ.:zct Efendi hanesi ve bir tarafı darlann nazarı dikk:;tİPe le 
gönderilmiş Ömer bu sabah yaka- rabii tarikiam ile mahdut miktarı z!rral diyoruz. 
!anarak tahkikata başlanmıştır. gayri muharrer bir bap haıccııin evsaf ve 

--=o=--

Yabancı d 1 ::r 
muallimliği 

Liselerde yabancı dil muallim
liği yapacaklar için bir imtihan 
açılmıştı. Almancaya 17, ingilizce
ye 55, fransızcaya 20 ki>;i girmiş 
ve almancadan 10, ır \lizceden 
19, fransızcadan 20 kişi muvaffak 
olmuştur. 

AVRUPA RADYOSU 

SENFONİK KONSERLER: 
Saal 21 Satten: Rus müziği, 
Sa:ı.t 21.15 İngiliz milli: Brahms. 
Saat 21.30 Strosburıı: Mozart. 
Saat 21.30 Strasburg: Mozart. 

ODA lll"USİKİSİ. 

Saat 21 Va~va: Şopcn. 

Saat 21.15 Frang!ort: Oda ~·sik.isi. 

Saat 21.30 Kalundborg: Oda musikisi. 
HAFiF MUSİKİ VE OPERET: 
Saat 20.10 Kolonya: Hafif musiki. 
Sa;ıt 20.30 Napoli: Kon.,er. 
Saat 21 Berlin; Halit müz..ik. 

Saat 22.30 Budapeste Operet. 
DANS MUSİKİSİ: 
Saat 20 Satten: 

Saat 20.15 Uslov. 
Saat 20.30 Brcslav. 
Saat 23.10 Budapeşıe. 

SİNEMALAR 

mesahası a~<ıgıda ynzıhdır: 

" 
Uınun1I ev atı: Bina ahşab ,.e tamıre 

I l 

l 

SAKARYA 
maralara müracaat edebilecekleri j s A R A y 
ilan olunur. · T A N 

: Kontes Valevskı 
: Asri Evliler 
: Rasııotiıı 

- --- - - -
, ' , 

BIRIKTIRIRSEN EL 
ATAMAYACA'G iN 

Baş, Diş, Nezle, Grip Ro"ıafizma 
nevralji,kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

• lc&bında qünde Uç kate alınabilir.• • 

iş YOKTUR bilmesi içın açık bu!und~ 
16 nrttırına §artn:unesilc 37 ı 2l• 

müracaatları i15.n °1 



t 

' 
ıii.sa-ı 
1---ıe.=t Yazan: Ziya Şakir --,.. 
n azılı, en korkunç olanlar daima 
T rablus Garba gönderildiler 

. .öundan sonra da harem dai- yüksek bir tavandan mürekkeb, Taifdeki köşklerde ikamet eder -
ınde cereyan e~en mühim va- büyük bir kovuştan ibaretti. Ze- lerdi. 

~lard~n d_ol~yı bır kaç kadın sür- mine, ıskara gibi kalın direkler Mı\hat Paşa ile arkadaşları bu-
ııune gıtmıştı. döşenmişti. Deniz, bu direklerin raya nefyedildikleri zaman, kış-

~~ltan Hamit sürmeye karar altına kadar girerdi. lanın bir kısmında hapsedilmiş -
erdı~ı ~adınları, Bursa, Kütah- Nöbetçiler; tavana yakın ynpıl- lerdi. 
a Bıl X! k 'b · · b . • c ı gı ı ms eten yakın şe- mış olan balkonlarda gezinirler- Sürgün yerlerinin içinde en ta-

'1irlere .. d · ' dJ .. gon erır; ornda derhal kuş bakışı nazarlarla mahkumla - hammülfersa olan yer, Trablus-
" muna_sı.p bir adam buldurularak •

1 
rın hareketlerini tarassud eder - garb mıntakasının iç kısımları idi. 

•le~ldırıJmeleri içijl emirler ve- lerdi. Koca bir ülke kadar büyük bir 
fiirdı . ~aşlı kadınları da, doğru- Trablusgarb kalesi de sahılde muhit olan Trablusgarb vilüycti-

:a (Medıne) ye gönde · d ' B k "k · · · lı 1 
rır ı. u a- ve yu sek bır mevkıde ınşa edi - nin kaza merkezleri, birer (vaha) 

lı' n ardan isteyenler 1 bil' 1. d' d" İs • ev ene ır- ır ı. Yalnız, dık bir merdiven - dan ibaretti. Bu ·vahal?rın bütün 
t:ar,;;.) 

1 
tem~~en~er de, diğer (mü- den, deniz hizasındaki zindanlara varlığını da birer Siinusi zaviye -
er g_ıbı bırer odaya çekile- inilirdi. silc, beş on kulübe teşkil ederdi. 

'. kcndılerine saraydan gön- En azılı ve en ı~orkunç hay - .E.n müşkiıl cihet, buralara g~ lip 
ierılcn maaş ile iktifa ed l . /.Jk b" t" er er, ar- dudlar, daima Trablusgarb hapis- gelmekt!. O kızgın çöllerde deYe-
. . u un hayatlarını ibadetle ge- hane ve zindanlarına gönderilir - !erin sırtında, ekseriya açlık ve 

...:ırırlerdi. 
,,,.. y di. Meselfı ; Rumelidc müteaddid susuzluk tehlıkelerine maruz ka-

aşlı saraylılar Mcc1· 't . ' meye kanlı şakavet vak'alanna sebeb o- larak yolculuk yapmak, cıdden 
111 ~ey.ı kendileri için bir saadet 1-kk lan ve nıhayet, cKesenclire) ma - bir felaketti. 

.~ 1 ederlerdi. Sultan Hamide denlerinin sahibi ve müdürü mös- Fizan, en korkunç sürgün yeri 
le urncaat ederek, kendi arzulari- yö Şövalye'yi dağa kaldırarak on idi. Osmanlı Ulkesinin Avrupda-

le bu (mukaddes belde) ye giden- beş bin altın (fidyei necat) alan ki hududunun en son noktasını 
r de az değildi. tJ SORGUN YERLERİ meşhur Rum eşkiyaları, taburlar- teşkil eden lıu çöl beldesi, güya bir 

lif Sürgünler, hemen kfunil ca askerler sevkedilerek tutulup mutasarrıflık merkez idi. Fakat 
f\nadolunun iç kısımlarına A en mahkum olduktan sonra, Trablus- ne garibdir ki burada ekseriya 
Joıistana 1r k • ra- garb zindanlarına gönderilmışler- , sürgünler mutasarrıflık ederlerdi. 
r • a a, ve Tarablusgarp d' 
mıntakasına gönderilirlerdi. ı. Sultah Hamıd dewinde Fız:ına 

Sür ·· . . Ekserisi en ağır cezalara ınah - elli dört kiş! nefyedılmişti . Bun -
kdiri gun .. ~ahı allının tayin ve kum olan bu şakiler, uzun sene- lardan, (Sami Bey) ismindeki zat 

• suru ecele adamın cti- ı ":1 derecesine ve şahsi ehemmi- ~r 0 zi~danlarda yatmışlar; hep- - ki, sonraları meb'us olmuştur -
yetme tii.bidi. sı de bırer birer eriyip gitmiş - meşrutiyetin iiamndan bir bu -

~ürgün cezasının, başlıca üç- !erdi. çuk sene evvel, hcr şeyi gözüne a-

Şampanya Kadehi Olan iskarpin 
(4 üncil sahifeden devam) 

kim olmak için bir takım hayvan 
dilleri kullanmak lazım gelirmiş!. 
Yılan derisinden, timsah derisin
den, koplan derisinden yapılml§ 
elbiseler giydim. Yerlilerin giydi
ği elbiseler ki mesela yılnn derisi 
giydiğiniz zaman kimsenin aley
hinizde dedikodu yapmıyacağın
dan emin olabilirsiniz. 

Timsah derisi giydiğiniz zaman 
kimsenin sizi arkanızdan gelerek 
bıçakla yarnlıyamıyacnğından e
min olabilirsiniz. Kaplan derisi 
giydiğiniz zaman da kendinizde 
pek büyük bir kudret ve kuwet 
göreceğinizden emin olabilirsiniz. 
Böyle fükad ediyor, böyle inanı
yorlar. 

Makkal'i orada bırakarak lngil
tereye dönmek Uızım değildi. Fa
kat Avrupaya doğru yola ')·ıkına
dan e\•vcl Hondur:ıstan Nevyorka 
gitmem lazım geldi. 

Nevyorka geldim. Orada da -
vetler, zıyafetle~ vardı .Fakat ben i 
hep Hondurasta bıraktığımız sa
kin, sevimli yuvamızı diışünı.i -
yordum. 
Kadın ondan sonra da kocası 

İngiltereyt• gelqiktcn sonra ga
zeteciler bunları merak ederek 
gidip kendılerilc görüşmuş olduk 
!arından şimdi başlıc:ı mevzuu 
bu karı koca teşkil ediyor. Kadın 
kırk yaşlarındadır. Ladi'nın yeni 
kocası 6 kadem, dört parmak bo
yunda uzun bir adamdır. Senede 
ancak 500 İngiliz lirasına mukabil. 
Hondurasta memurdur. Eskıdcn 

Londra zabıtasında bulunmuş. u
zun mt.iddet çalışmış. Makknl de 
kendisıne turlu türlü sualler so
ran gazetecilere şunlnrı anlatıyor: 

- Ben karıma Mermitn diyo -
rum. O da bana sadece Kal der. 
Beş sene evvel Merınitanın mace
ra~ını gazetede okumuştum. Ya
zısını yazıp bitirdikten sonrn so-

nunda şöyle bir söz vardı: Ümid 
ediyorum ki bana iyilik etmek is
tiyecek bir vicdan, başımı koya -
rak dinlenebilecek bir omuz bu
labileceğim. Bunu okuyunca ben 
de hemen karar verdim. Ona iyi-

lik edecek vicdan benim vicda -
nımdı. Onu kendi omuzlarımda 
dinlendirmek istedim. Kendisile 
muhabere etmeğe başladım. Ken
disini oraya çnğırdım. Yol parası 

gönderdim. Faknt köpekler ala . 
rak bu paraları sarfettiğini yazı
yordu. Üç defa böyle oldu. Dör-

düncüde de nihayet geldi. Bir nı
san akşamı Hondurasa geldigi za-

man onun küçüciik, yaldızlı a -
yakkabısına §ampanya doldum -
rak içtim. Bu oyakkabı o kadar 

küçüktür. Altı hafta sonrn c'n ni
kahlandık. Ben tam yirnıi •lört 

senedenberi IIondurasta bulunu
yorum. Bundan yedi sene evvel 
eski karım ile aramızdukı nikah 
bozulmuşdu. Çünkü o benden ay
rıldı. Bir çocuğumuz vardır. Ha
yat benım için bir cehennem ol -
muştu. Mermita geldikten sonra 
cennet oldu. Evimiz süslendi. Neş
elcndi. 

Artist olan Mermita güzel sesi 
ile güzel sarkıfarla her tarafa neşe 
veriyoı du. Mermita fnzln olarak 
yemek pişirmeyi de çok ıyi bilir. 
Dökülen saçlar için de yerJilerden 
ilaç öğrenmiştır. Benim kpemdc
kı saçlar doktllüyordu. Onun yap 
tıgı ilaçla yeniden saç geliyor. Bu 
ilnç orada yetişen muhtelif ne -

batattan çıkaolmaktadır. Altı ay 
izin alarak İngiltereye gı>lmış bu 
lunuyoruz. Yirmi dürt seneden 
sonra tekrar İngiltereyc gelince 
burasını çok değişmiş buldum. 
Fakat hen şık ve zarif olarak yal
nız kendi karımda gördügüm gü
zellikleri seviyorum. Baska bir-
şey görmüyorum . eklı vardı Bi · ( Taif kalesi, havasının ve suyu- alarak bu cehennem diyanndnn fi-

. ~ . . · rı, memuriyet) 1 tj!ıg.~rı ... (~kamete memur) olmak.'. nun etafetinden dolayı Mckke ve rar etmiş .. Uzun süren cesurane =-=-=--=-=--========================== 
Üçuncusil de (kalebent) likdi. Medinenin sayfiyesi idi. Yaz mev- bir yolculuktan sonra, Afrikanın 

s d siminin sıcak aylarında Mekke şark sahillerine gelebilmiş .. l\Ieş-
aray a anılarından ve ya- ·r ' 

tbut k şerı i ifo vali, kumandanlar vı' - rutiyetin ilfınını, orada işitmişti. saray er anma mensup olan- ı · , 
ardan b ' · · _ayet erkanı, ve bütün zenginler, Meşruti"et ilan edildiği zaman, 

mnı sürgüne gönderir- - .; 
k~n, Sultan Hamit mutlaka ona H r K A y I! .Fi1.andan tnm 37 kişi avdet etmişti. 
~ur mMemuri.yet verirdi. Hnrbiye mektebi muallimlerinden 

cmu erkanıharb kaymakamı Muhid-

Nafıa Vekaletinden: 
Ek iltmeye konulan iş 

.Aı_ ?Yel verilmeyen adam- K 1 k K ıı IJM&ra da munasip mikt u a t a u p e din Bey ile Reşid Bey ve Tıbbiye 1 - Hanife deresinın ı.ist kısmile Küçük karadercnin ıslah ışleri ke--
bağlanarak kalan . arda maaş mektebi talebelerinden İzmirli şif bedeli (185170) lırn (50) kurustur. 
~hirde ik' \e Yahut filan Şükrü, Fındıklılı Ata, Üskudarlı 2- Eksiltme 27/10/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat (15) 

İk~meı:n:~~ ınen;ur edilirdi. (4 üncii ~ahifeden devam) Mithat, Kcçecilerli Hamdi, Fenerli de Nafıa Vckflletı sular umum müdurlügıi su eksiltme komisvonu o-
le) olmı . ur 0 anlar, (ka- ne karışmam. Fakat ben balık yu- Mahmud Celal, Kumkapılı Ke - dasında kapalı zarf usulılc yapılacaktır. 
ler; 0 ş:ı~i~ ş~hı~le~c g&nderilir- murtası ve havyar olmayınca ra- naıı, Hubyarlı Cevad, Bolulu Rıf- 3 - İstekliler C'ksiltmc şartnamesi, mukavele projesi bayındırlık iş-
çıkrnamak u u undan dışarı kıdan birş"y anlamıyorum dedi. kı, Tabakyunuslu Nuri, Fatihli İb- leri &en<'l şartnamesi, fenni şartname ve projeler (9) lira (26) kuruş mu-

nda bulun':a~abıta .;ontrolii al- Gırtlağına kadar borca batan rahim Nazmi Beyler de, bunların kabılinde sular umum müdürlügüııden alabilirler. 
ıezerle . şartı e, serbestçe Cenaninin bu netice karşısında ne içinde idi. 4 - Eksiltmcğe girl'biJmek ıçin isteklilerin (10508) lira (55) kuruş-

r, aıleler' · d 
getirtebılirlerd' ını e yonlnrına yaptığını tahmin edersinız? Ra- * luk muvakknt teminat vermesi ve eksiltmenin yapılacağı günden en az 

~ Fakat (k ı. kıdan vazgeçmek değil mi? Evet SÜRGÜNLERİN ADEDİ sekiz gün evvel cllerindl' bulunnn bütün 'esikalarla birlikte bir istida 
d g~ ld' . alebent) ler, böyle tahmininizde yanılmıyorsunuz. Asayiş ve c•mnivetin muhafazası ıle Vekalete müracaat ederek bu işe mahsus olmak üzerc vesika almaları 

ı ı . Daıma b' .; 
ve yahut T ır mahkemenin Hakikaten Ccnani artık rakı iç - için zabıta tarafından sürülcn ser- ve bu vesikayı ibraz etmelerı şarttır.Bu miiddet içinde vesika talebınde 
vanıha ) kaşkışladaki (hususi di- meğe tövbe etmiştir. Bir aydan- seri ve sabıkalılar ıstisna edilirse, bulunmıyanlar eksiltme) e ışliı ak edemezler. 

~b ~ . ararile ınahkum olan • · (? u nevı s . .. 
1 

beri akşamları agzına bır <lırhem Sultan Hamid devrındc (politika 5 - isteklilerin teklıf mektublarını ıkinci maddede ynzılı saatten 
ler dahıJı~~!u·~ er, mutlaka, kale- bile rakı koymuyor. L5km karısı müttehimi} sıfatile südilenlerin bir saat evveline kadar sular unıum müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
nız olnıok bü~"a~t ederler; yal- gunden güne rakının mıktarını adedi, sekiz yüz otuz bcşe baliğ o- vermeleri lazımdır. (4108) (7100) 

lelerın yuksck ~:v:ıatlarını, ka- ve mezelerin envaını artırmakta- lur. Zabit olup da mevkileri ve 
)'arı mahbus olarak arı ~~a~ında dır. kıt'aları değiştirilen, yahud me-

l Sürgünlerin .. d ~~ınrıerdi. Bu surC'tle karı kocn yerlerini muriyetlc vilayete gönderilen -
hca kalcl gon erıldıklcri b.aş- değiştirmiş oldular. Yani artık ka- ler. bunlardan haricdir. 

Sinob er, şunlardı: dın akşamları çilingir sofr:ısında Sürülcnlcrden ekserisi, gittik-
Bodrurn demlenirken, zavallı Cenani mut- leri yerlerden hoşlanmışlar, ora -
İstnnköy fakta bulaşık yıkamaktadır. Bu larda yerleşerek 1stanbula avdet 
Midıl!i hikaye, kulaklarda küpe olsun di- etmemişlerdir. 
Çorum ye yazıldı. Cenaninin 5kıbetinc Bunlardan bir kısmı da, birer 

Af k 
uğramamak için rakıdan vaz ge - kolayını bularak Avrupayn ve Mı-

Y0n arah· 
Payas ısar çin diyecek değilim. Llıkin zinhor sıra firar etmişlerdir. 
Akka karınıza rakıyı metetmeyiniz. İn- Trablusgnrba gönderilen genç 
T 'f sanlık hali bu imrenmek kelimesi zabitlerden ve tıbbiye talebt•lerin-
~ıb lügate boşuna konmamıştır. den mühim bir kısmı, üçer beşer 
B ~ dlugarb FİI.E firara muvaffak olmuşlar; Pa -'rn ag ada, sadece (ikamete me- i · ris ve İsviçredeki (Jon Türk) lere 

ıs:r) olanlar gönderilırtli. (Fizan) ıııı. .. Dr_. ~ORH~RN .. iltihak ederek meşrutiyetin ila-
. '. T:rablusgarbdan 20 _ 30 günde 1 Sırkecı Vıyana Otelı yanındak ı nına kadar onlarla b<'rabcr ça -

gı~ı~e~, yeryüzünün hır c:ehenne- mtuı~·enehancsindc her gün ak· lı~nuşlardır. 
tnı ıdı. şama kadar has ta ların ı kabul Bunların biri de, mt-şhur (dok-

. Bu kalelerde hnpisaneler ve eder. tor Bahaeddin Şakir Bey)dir. Şeh-
zındanlar da vardı. Fakat hapis _ 

1
1 Telefon: 24t :n zade Yusuf izzeddin Efcndınin 

hanelerde şnkavettcn d 1 ' hususi doktoru olan Bahaeddin 
lıyc mahk 

1 
. 0 ayı aci- Bt>yoğlu 3 iı.n<'ıi Sulh Hukuk Mahke-

1 l 
eme erınde mahkum 0 _ mesind l°'n: Şakir Bey, A\•rupadaki gem· Türk-

.ın aı • zınd mlard d · h b 'ğ d 
1 

k 
1 

• a a, mahpus _ Mııhkcmenın 938/2117 nuın3rah dos- }erle mu a ere cttı ın en, ve on-
u ıavatrnda muJseı rcr cıırüm _ yasile Gııkıtada Ferıncncller caddesinde Iann çıkardıkları zararlı gazete-

k
ler yapan ve arkadaşları arasında 150d _nuın;k:ı~lı, müskinıtçı Ko lı Andon- leri İstanbula getirttiğinden do-

a\ a çıkaran azılıla yn ıs \ 'c ,ıı nvukot Mahmut Evcn tııra- f ed 1 r ) atarlardı layı, evvela Tnıbzona, ne Y ı -
Knlcbendler, mahpuslnr da . " fınd:ın Klreç'ournundn ve Alı Paşa sokn- d b 
n1nzlar, 'yalnız kale }at - ğındn 4 numarnd~ ve Beyoglunda Ağa- mişti. Fakat bir müd et sonra, a-
ıht . . duvarlarının c~mıı karşısında lnhlsnrl 11 takıbat mm- zı zatların yardımı ile firar etmiş; 

ıva cttığı sahada çar t p · 'd ı. Aı ed z 
1 

• şı ve pa- nkn ~mirlerindcn Saim Suyolcu aleyhine doğruca arıse gı ere..., nın 
nr aı ela gezip dola ı · 1 · • k k şır ar, sdaece nçl an 37 lıro 20 kutuıı nlncak dnva ından Rıza Bey ile arkadaşlarına ıltiiıa 
nlc kapılarınclan dışarı çıkamaz- dolııyı gonderllen gıyap kararında me- etmişti. 

hı dı. mıırlycllııclerı çık tığı ve gosterilen evden ·1 · · 
d Talihin ne girib bir cı vesı cserı-

Btt kalelerden bazıla 'dd e çıkarak halen ikametg{ıhı meçhul bu-.. , rı, cı en 1 d ğ dir ki; otuz dört sene süren sal -
muthiştı. Mesela Payas kales' ~~ 11 

u yap lan tatıklkatton ve müba- tanatını su"ı·gu"ıı sı'yaseti ile tak-
gittiler ' ıne r;ırın meşruhatındnn anlnGılmakla da\•acı 

d 
· oranın sıtmalı havası vekilinin isteğile ve 20 gün fa ıla ile "l- viyeye çalı<:nn Sultan Hamid, ken-

ıçın e mu k"J • ~ 
ha , ş. u v~ muztarib bir Y~P karannın i14nen tcblığine karar ve- di devrinin en son sürgününü teş-

~ at .geçnrlel'dı. nlerck mahkemesi 14/1 ı/938 saat g a kil etmiş; saltanattan iskat edildik-
Akka kalesinin hapishanesi de talik kılınmış oldutundnn itirazla işbu ten sonra, SeHiniğe sürgün ed il -

pek korkunç ve fevkalade i . gun ve üatte mahkemeye gelmediti mişti. 2/10/938 Çemberlitaş 
bata tabıdi nzı - takdirde gıyabında karar vcrileceii ııyap 

Ha · h . kararını teblij makamına ka im olmak ZiY A ŞAKiR 
pıs ane, çepeçevre d uvar ile uzere ilin olunur. (938/21 ı7) SON 

Yaps iş~eri i lanı 

Nafıa Vekaletinden: 
1 -Eksiltmeye konulan iş: Ankara Hukuk fakültesi ikinci kısım inşa

atıdır. Umumi keşif bedeli 939 429 lira 52 kuruş olan işin vahidi fiat 
esası üzerinden 784 000 liralık kısmıdır. 

2 - Eksiltme 3/11/938 perşembe günü sant 15 de Nafıa Vckllleti yapı 

işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 39 lira 20 kuruş 

bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 35 110 liralık muvakkat 

teminat vermeleri 'e Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyet vesikası gös

termeleri lazımd ı r. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı günden en az se

kiz gün evvel bir istida ile isteklilerin Nafıa Vekaletine müracaatları ve 

istidalanna en az bir kalemde 400 000 lira kıymetinde bu işe benzer bir 

iş yaptığına dair işi yaptıran dairelerden alınmış VC6ika iliştirilmesi muk

tez.idir. Bu müddet zarfında vesika talebinde bulunmıyanlar eksiltmeye 

gi rcmiycceklerd ir. 
5 _ İstekliler tekhf mcktuplarını ihale günü olan 3/11/938 perşembe 

günü saat 14 de kadar cksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabi

linde teslim edecekl~rdir. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. ·7484-

lstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Kuruçeşme Antreposunda bulunan Mezat Kaime No. sı 4640 H. B. 

(1075) Marka 1/10 No. Kanuni sıkleti 193 kilo ağırlığında 943 lira değe

rinde Elektrik ampiilü 21/10/938 günü saat 13 de Sirkecide Reşadiye 

caddesindeki gümrük satış salonunda 1549 sayılı kanun mucibince ve 

2490 sayılı kanunun hükümleri dairesinde açık arttırma ile dahile sa

tılacaktır. isteklilerden yüzde yedi buçuk pey akçası makbuzu ile ma-
Jiye unvan tezkeresi aranır pey akçelerinin saat 12 ye kadar vez, eye ya-

tmlması mecburidir. Tl. 23219 (7597) 
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lngiltere -Japonya· 
(4 füıcU sahifeden devanı) 

geçmelerini bekliyorlarmış. 
Cenubi Japon donnnmnsı Çin 

sularına gönderilmiş bulunuyor
du. Vaşington ınehnfili vaziyeti 
pek ciddi gönnektcdır. Fakat yi
ne bu mehafilin dediğine göre 
mevzuu bahsolan havalide İngi -
!izlerin menafii büyüktür. Ame- j 
rikalıların menafii daha kı.içuk 1 

kalmaktadır. Onun için bu hal kar 
şısında herhangi kat'i bir karar 
vermek data ziyade İngiltercye 
düşen bir iş sayılıyor. 

Fakat Amerika mehafıli şöyle 
düşünmektedir: Amerika, İngil
tere ve Fransa bu takdirde J a -
ponlarrn tehdidi karşısında bulu
nuyorlar demektir. Bu müşterek 
bir tehdid ve tehlikedir. Onun i
çin müşterek surette buna karşı 
mukavemet düşünülmektedir. 

Japon ordusunun ve donanma
sının ccnubi Çinde gcçtıği har~
kfıt karşısında Londranın , Parisin 
ve Vaşingtonun diplomatları ne 
düşünüp, ne yapacaklar?. O da 
görülecektir. Fakat bugün malUm 
olan bir keyfıyet var kı şudur: 

Japonlar şimdiye kadar cenubi 
Çinde herhangı bir surette geniş 
sayılabilecek bir harekcttc bulun 

mak hususunda tereddı.id edıyor
lardı. Çünkü lngilterenin Ho~g 
Kong'daki vaziyetim gözetmek 
lazım geliyordu. Japon diplomat 

. 

Iarı İngiltere ile arayı biısbutun 
bozacak hcrhangı bır hareketi 
muvafık bulmuyorlardı. Şimdi ise 
cenubi Çindeki askcri faalıyet 

gösteriyor ki Tokyoda diplomat
ların değil, ordu ve donanma er
kanının, generallerin, amirallerin 
sözü olmaktadır. Yukarıda ısmi 

geçen Hariciye Nazırının istifası 

bunu gösteriyordu. İstifa eden na
zıı· İngiltere ile arayı bulmak, an
laşmak maksadını takib edivordu. 
Fazla olarak fırsat ele geçe; geç
mez Çinlilerle de müzakere kapı· 
sını açmak istiyordu. Onun istifası 
ile Tokyoda İngiltere ile anlaşmak 
pohtikası da artık sekteye uğra • 
mış sayılıyordu. Nihayet şu son 
vaziyet y~ni cenubi Çinde hareki· 
ta başlaması gösterdı ki o ilk tah
minler yanlış degilmiş. Tokyoda 
her nekadar diğer devletlere karşı 
olan politikanın değişmiyeceği çok 
tekrar edilmiş ise de \•akayı ve hl· 
disat başka türlü cereyan etmek
tcd ir. 

Londra ile Tokyo arasında bır 
anlaşmaya varmak için ileri sürü -
len tahminler vardı. Tokyoda ce
reyan eden müzakeı elerden bah
sediliyordu. Çok uzaga gitmege lü
zum yok. Daha bir ıkı hafta evvel 
bu mevzu yeniden tazelenmışti. 

Halbuki Uzakşarkta baş gösteren 
yeni vekayi İngiltere ile Japon • 
yanın münasebatını büsbütiın na
zıkleştirecek bir mahıyct alıyor. 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden 
İstanbul Ceza ve Tevkıf evleri ihtiyacı için 31/5/939 ak~amına kadar 

satın alınacak 300,000 kilo ikinci nevi ekmek kapalı zarf usulile eksilt

meye konmuştur. Muhammen bedeli •28,500> yirmi sekiz bin beş yuz 

liradır. Muvakkat teminatı •2137» iki hın yüz otuz yedı lira c50• elli 
kuruştur. 

İstekliler şartnameyi tatil gününden maada her gün saat 9 darı 12 ye 
kadar ve 15 den 17 ye kadar Sirkecide Aşır Efendi sokağında 13 numa
rada Adliye Levazım dairesinde görebilirler. 

Eksiltme 24/10/938 azartesi günü saat 15 de Yeni postahane arkasın· 
da Aşır efendi sokağında 13 numarada Adliye Levazım dairesinde ya

pılacaktır. Eksiltmeye girecekler zarflarını eksiltme Slliltinden bir saat 
evveline kadar İstanbul Adliye Levazım dairesinde toplanacak Satınal

ma komisyonu Reisliğine numaralı makbuz mukabilinde bizzat verme

leri veyahut dış zarfı mühür mumu ile kapatılmış ve ismile açık ad

resi ve hangi işe aid olduğu yazılması şartile aynı saate kadar iadeli 
taahhudlü olmak üzere maktuplarının gönderilmesi ve ilan masrafının 
da müteahhide nid bulunduğu ilfın olunur. c7155> 

!D e vlet Demiryolları ve Llmaınları ı 
ı,ıetme U. idaresi ilanları 

=-
İlk eksiltmesi feshedilen 70.000 lira muhammen bedelli 3 adet 6 

tonluk buharlı vagon vincı ayni şeraitlc 1/12/1938 Perşembe günü saat 
15 de kapalı zarf usulü ile Anknradn İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenler 4750 liralık muvakkat teminat ile kanunun 

tayin ettiği vesikalan ve tekliflerini ayni gtln saat H de kadar komis
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl-
maktadır. (7504) 

Kıymeti 

Lira Kuruş 

123 94 

244 46 

184 20 

278 42 

Pey parası 
Lira Ktınış 

9 30 

18 34 

13 82 

211 90 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi 

Vnkle Han birinci kat 34 No lı ve us

tünde odası bulunan kargir matbahın 
tamamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesı 

eski 39 ve yeni 38/39 No.lı ve üstünde 

odası bulunan kirgir matbahın ta
mamı. 

Çakmakçılar Dayahatun mahallesi 
Valde Han avlusu ve yeni 43 No.lı 

kargir odanın tamamı. 

Mercan Dayahatun mahallesi Çak
makçılar yokuşu Büyük Yeni Han 
ikinci kat 20 No.lı kirgir odanın ta· 
mamı. 

Yukarda yazılı mahlul emlAkin temdıden açık artırmaları 21/10/ 

938_ Cuma günü saat 14 de icra edileceğinden isteklilerin Çemberlıtq• 
ta lstanbul Vakıflar Baş Müdürlı.iğüne müracaatları c7627 

Liseler Ahm Satım Komisyonundan= 
Komisyonumuza bağlı Erenköy Lisesinin Çamlıcadakı Şubesinin jh

üyacı olan 2600 kilo Pamuğu açık eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 2/ 11/938 Çarşamba günü saat 14,45 de İstanbul Kültür Di· 
rektörlüğü binası 'içinde toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

Beher kilo tahmin bedeli 42 kuruş ille teminatı 82 liradır. 

İstekliler bu gibi işler yaptıklarına dair Ticaret Odasının 938 yılı ve 

sikası ve ilk teminat makbu1Jarlle birlikte belli gün ve saatte söıu ge

çen Komisyona gelmeleri. 
Teminatlar Liseler muhasebeciliğine yatmlacaktır. Nümune ve şart• 

nameleri görmelt istiyenlerin Galatasaray Lisesinde Komisyon Se": .. 
terliğine müracaaUarL (7651 ) 



8-BON TELGBA.J'.,..t9t~tetm 

DEVLET DEMİRYOLLARI Paris ve ndranın en büyük 
moda müesseselerinden çıkmış 
patronlar üzerine biçilmiş ba -
yanlara mahsua MUŞAMBALA
RIN zengin çeşidleri her yerden 
mliBald ııeraltle ve ucuz fiatlar
la BAKER mağazalarında satıl
maktadır. 

Sa hah, 
NiÇiN 

öğle ve 
lstanbul Demlrspor KulObD 

Eşya Piyangosu •• yu· 
Hususi çe~ldlerimiz yalnız ma

ğazamızın dahlllnde teşhir edll
miştir. 

Desenlerin hakkı mahfuzdur. 

Çünkü mütemadiyen ve muntazaman temlzlenıniycn 
Dişler çilrümeğc mahkumdur. 

Dişler mikrobların ve hastalıkların vücude ilk hücum hattıdır. Biz
zat ağzın ifrazatı ve yemek artıkları da dişleri aşındırır, çürütür. 

Çekiliıı 22 .11. 938 
lstanbul 5 inci icra Memurluğun

dan: 
Bir borçtan dolayı merhun olup 

paraya çevrilmesine karar verilen 
ve b irinci artırmada verilen bedel 
muhammen kıymetin %. 73 ini bul 
matlığından ikinci artırmaya bıra
kılan portatif ağaç karyola, koltuk, 
masa, halı, büfe vesaire ev eşyası 

açık artırma suretile 27 /10/938 cu
ma günü saat 10.30 da Şişlide, CAbi 
sokak, 58 No.lı Saray apartımanı

nın üst katında satılacaktır. Almak 
isteyenlerin gösterilen saatte hazır 
bulunmaları ilan olunur. (11249) 

Çünkü dişlerin, diş etlerindeki iltiha bların çıkardığı irinlerle ve 
müteaffin havaların ise, mide kanserinin de dahll olduğu bir çok hasta
lıklara yol açtığı sabit olmuştur. 

Hedlyeler: Flrljider, RRdyo, Taban halıları, Oda tokımı, 
Bisiklet. Foto<;'Jraf makineler!, Kızılay işlemeli sofra 
takımları. Kol saatleri, Likör ve Çav takımları, mut-

Bu sebeble medeni cemiyet içinde yaşıyan herkes çocukluğundan 
itibaren dişlerine azami itina göstermeğe ve her giin en az 3 defa diş 

macunile fırçalamağa mecburdur. 

R ' v bak malzemeleri, kadın ve erkek için çok 
zenoin tuhafiye ve saire eşyaları 

Sıhhatinizi garanti eden en müessir, 

Biletler 50 kuruş mukabilinde Ticarethanemiz eskisi gibi kürk 
mantolarını 10 sene garanti ve 

81 R K. E.C l ı T R A V AY CADDE iNDE 

Çocuklar a, k uvvet, 
kudret, saOlık, net '•, 
y e gUael llk v a rır. An· 
n elere istir ~ h ı t temin 
eder. ismin .ı di kkat NiHAD IŞIK GAZASINDA edinir. 

VE 

Diğer Bayilerde Satılmaktadır. 1 lnhiıarlar U. Müdürlüğündenı 

En hoş taze meyvaların usarelerinde rı istih· 
sal edilmiş tabii bir meyva tuzudur. 

feo hari kaıı olduğundan tamamen ta~ lid edilemez 
INGILIZ KANZUK ECZANESi 

--. Gayrimenkul satış ilanı 

;; 7243" 

ZAYİ - İstanbul İtha!At gümrüğünün 
64509 sayılı 8/6/938 tarihli beyannam .. i
ne ait 292705 numaralı 8/5/938 tarihli 
makbuzunu kaybettik. Yenisini çıkara

cağımızdan kaybolanın hükmü yoktur. 
Fındıklıda 126 numara.da 
Ermls konserve fabrikası 

I - İdaremizin Çankırı, tuzlasında şartname ve projeleri mucibin
ce yaptırılacak 3 memur evinin inşaatı kapalı zarf usulile ekslltmiye 
konulmuştur. 

II - Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat teminatı 961.33 li
radır. 

III - Ek iltme 31/X/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 
de Kabataş Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapı-

• lacaktır. 
ay vade ile kefaletsiz olarak satıl- IV _ Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
maktadır. Anadoludan ayni şeraitle Müdürlüğü Levazım ve Mubayaat şubesile Ankara Başmüdürlüğünden 
sipariş kabul etmekteyiz. ve mahalli İnhisar idaresinden alınabilir. 

Beyoğlu Sulh Hulr.ulr. l\Iahkemesl Baş 
Yazunlıfından: Mahmudp<J§a Kürkçü Han içerisi V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin bir mukavele ile yaptık-

1 _ Rclla Akile ııe Nazlı Korinaldinin !arı iş bedelinin 10.000 liradan aşağı olmaması ve kendileri bizzat mimar 
müstereken mutasarrıf oldukları 3~00 li- BE y K o Telefon: vey amühendis olmadıkları takdirde fenni ehliyet ve iktidarları inşaat 
ra muhammen kıymetli Beyoğlunda eski 2 1685 şubemizce tanınmış bulunması ve fenni evrak ve vesaikini eksiltme gü
Kamer Hatun yeni Hüseyin ağa mahalle- ---------------!nünden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat 

İstanbul Üçüncü İcra ~Iemurlukun sinde Saksı sokağında eski 21 yeni 9 sa- dan: şubesine ibraz ederek ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları l.izımdır. 
yılı hane tamamına mahkemece verilen Paraya çevrilmesine k<ırar verilen ve VI - 1'Iühür1ü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V ci maddede 
karar üzerine ıüyuun izalesi zımnında a- . . ıl · t b · d ı k hl' t ·k · ot. 7 5 .. 
çık artırmaya konulduğundan 211111938 tamam.ına yemınli ehl~vukul tarafından yaz ı ınşaa şu emız en a ınaca e ıye vesı ası ve 1o , guverıme pa-

.. 4480 lira kıymet takdır olunan Beyoğ- rası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
Pazar~si günu saat 15 ten 16 ya kadar ıu da H··s · g' h ll · d Ak 

• . n u eyına a ma a esın e arca zarfların eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım Beyoglu Sulh Mahkerpesı Baş Yazganlı- sokağında eski ve yeni 2 kapı No. suna . ... . . . ,. 
ğınca müzayede ile satılacaktır. Artırma kayıtlı ve bir tarafı mütevcıra Dikranın komısyonu başkanlıgına makbuz mukabılınde vermelcrı lazımdır. c7360• 
bedeli uranlanan bedelin yüzde 75 ini 4 sayılı hanesi ve bir tarafı yine müte- ••• 
bulursa o gün ihale edilecektir. Bulmadı- veffanın 1 No. lı hanesi tarafeyni tarı- I - İdaremizin Çanl:ın tuzlasında pılam ve şartnamesi mucibince 
ğı. takdirde on beşinci güne gelen 6/12/38 kiam ile mahdut bir evin 4 hiı>S• itibarile yaptırılacak varagele tesisatile mübayaa olunacak dekovil malzemesi 
Salı günü saat 15 ten 16 ya kadar icra 3 hissesi açık arttırmaya konrl'\uŞ olup kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştıır. 
olunacak ve en çok artırana ihale edile- 30/11/938 tarihine mü.sa<li! Çarşamba 
cektir. gUnü saat 14 den 16 ya kadar dairemiz· II - Tesisata aid malzemeniiı sif Zonguldak teslimi ve mahalline 

2 _ İhaleye kadar birikmiş maliye, de birine'. açik ~rttırması i<ra ve arttıı:- montajın yapılması; muhammen bedeli 13500 lira ve muvakkat teminatı 
Bay Onnik ile Bayan J ulyetin Sandığµnızdan 16841 hesap No. sile al- belediye vergiler!, vakıf icaresi, telllli- m~ bedelı mezkur gayrı menku.ıe takrlır 1012,50 liradır. 

1300 ! . b J k b' · · d d · t k d · d · d edilen kıymetten satışa konan his•ei mu-

fstanbul Emniyet sandığı Direktörlüğünden: 

dıkları ıra orç arına arşı ırıncı erece e ıpo e e ıp va esın e ye alıcıya aittir. .be k t· . .. d 
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. . bulmak III - Eksiltme 5/XII/938 tarihine raslayan pazartesi giinü saat 15 de 
sı ıyme ının yuz e şını 

S - Artırmaya eırmek isteyenler u- suretilc en çok arttıranın uhdeoine ihale Kabataşta levazım ve mübayaat şubesinleki alım komisyonunda yapı
ranlanmış bedelin yüzde 7.5 ğu nisbetin- olunacağından aksi halde snn arthra.nın lacaktır. 

borcunu vermediklerinden haklarında yapılan takip üzerine 3203 No. 
lu kanunun 46 cı maddesinin matufu 40 cı maddesine göre satılması 

icabeden Beyoğlunda küçük Pangaltı mahallesinin eski Büyükdere ye- de. tcmjnat akçesi veya ulusal bir ban- taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
kanın teminat mektubunu getirmeleri gün müddetle temdit edilerek 15/12/9~8 

ni Halaskıirgazi caddesinde eski 40. 40 Mü. yeni 64. 66 kapı No. lu kagir şarttır. tarihine tesadil! eden Perşembe günü 

IV - Plan ve şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şube
den alınabilir. 

ki evin yarım hiSleSi bir buçuk ay m üddetle açık arttırmaya kon.muştur; 4 _ Artırma bedeli ihaleden beş gün ayni saatte dairemizde yapılacak olan •- V - Eksiltmeye iştirak etmek istiyen firmaların fiatsız fenni teklif
Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek iste- içinde mahkeme kasasına'-yatırılacaktır. kinci açık arttırmasında dahi yukarıda !erini pian ve detay resimlerini tetkik edilmek üzere ihale gününden 

ek · Mm• nk · Aksi takdirde ihale bozularak farkı fi- yazılı bedel elde edilmediği surette satıs en geç bir hafta evveline kadar inhisarlar müdürlüğü tuz fen şube -
yen 540 lira pey akçası verec tır. ı ba alarımızdan birinin temı- at zarar ve ziyan faiz bilA hüküm ken- 2280 No. ıı kanun ahkamına tevfikan ıı:eri 

sine vermeler i ve tekli,flerinin kabulünü mutazammın vesika almaları nat mektııbu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye r e- dlsinden alınacaktır. bırakılacaktır. 
· · Arttırmaya &irmek istiyenler mukad- 13.zımdır. 

sinıleri ve vakıf icaresi ve taviz bedeli ve telliliye rüsumu borçluya ait

t ir. Arttırma şartnamesi 20/10/938 tarihinden itibaren tetkik etmek is-

5 - 2004 sayılı icra ve lllAs K. nun . ,. 
126 dd . tevfik 1 -der loymetten satılı ğa çikarılan hisseye V I - Mühürlü teklif mektubunu kanunı vesika ile V inci maddede 

ncı ma esme an gayr men- . . . . . 
kul üzerindeki ipotek sahibi alacaklılar ısabet eyliyen kıyı:ıetın yüzde 7•5 ğu rus- yazılı T uz fen şubesinden alınacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 

· d k bul betinde pey akçesı veya ulusal bır ban-
t iyenlere sandık hukuk işleri servısin e açı undurulacaktır. Tapu ile diğer aliikadarlar ise gayri menkul kanın teminat mektubunıı vermeler! 15 • güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva ede-
sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta §lll'tnamede ve takip dosyasında üzerindeki haklarını, hususile faiz ve zundır. Satış peşin para iledir. Hakları cek olan kapalı zarfları eksiltme giinü en geç saat 14 de kadar yukarı
vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa çıka- masrafa dair olan iddiaları ispat için ilan tapu sicillerlle sabit olnuyan ipotekli a- da adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermesi 

gününd~n. itib~re~ 20 gün içinde ispat lacaklılarln diter alftkadarların ve irt.i.- 13.zımdır. (7657) 
rılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Bi

rinci arttırma 9/12/938 tarihine müsadif Cuma günü Cağaloğlunda kain 

sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapılacaktır. Muvakkat ihalesi ya

pılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gay-

belgelerı ıle bırlıkte satış memuruna fak hakkı sahiplerinin bu haklan v~ - ----------------·----
müracaat etmelidir. Aksi takdirde hak- hususile faiz ve masarif~ dair vaki olacak 
ları tapu kütüğü ile sabit olmıyanlar sa- iddialarını il~n tarihinden itibaren (20) ~ --••• 
tı~ purasının paylaşınasından hariç ka- gün zarfında evrakı mü~bitelerilP. birlik
lırlar. te dairemize bildirmeleri iktiza eder. Ak-' 

K APALI GÖZLE SEÇINfZ 1 

rimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 6 - Refika Akile his.esi (1800) lira si takdirde hakları tapu sicillerilc sabit 

Piyango bıle ti nin numara sı kadar, itina ile muhafaza edeceğiniz 
bir şey v ard ır : O piyango bi letin i size vereni n adresi •.• 

t Aks. kd' d. tt t hh"d" b k' k im k til mukabilinde Emniyet Sandığına birinci olmıyan!ar salış bedelinin payliismasın-
şar tır. ı ta ır e son ar ıranın aa u u a ı a a şar e derecede ipoteklidir. dan harjç kalırlar. iş Bankası karşısındaki 
26/12/938 pazartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması 7 _ Şartname -;,,ahkem d. nh _ Mc1kiir ıı:ayri menkulün nefsinden do-

sın. de herkesı'n go"rebı'leceg"ı' cyerıevaasılmanıeş- ~.an. bilcüml.c vergi mük. ellefiy.et.J He tel- M AL UA L c EM AL yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bı- G-ıŞES"ı 
tır Faz1a ma1Umat ı k . _ lalıye rcsmı satış bcdelınden ısti!a ve 20 

rakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irti-
934

'
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.
1 

B ama ~stey~~lerın seneli!< taviz bedellle tapu harçları aJa. 
sayısı e aş Yazgan1ıga muraca- . . 

fak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair aUarı ilan olunur. (934/14) . caklıya aıtıır. L s· . 
. • . . . . . .. . . . . :rw'Ieıkür gayri menkulün evsafı umu- ı zı numara seçmek zahmetinden kur taracakllr. 

iddialarını ilan tarihınden ıtibaren yırmı gun ıçınde evrakı mıi~bitelerıle ı lstanbul 3 iincü icra Memurluğun- miyesi: 
beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suretle haklarını bildir- dan: Zemin kat _ Mermer taşlık, sarnıc. Onunu t.lletlerini kapalı gözle seçeblllrslniz. 
memiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin B' b 

1 
. . . liryeste taslı mutfak, hela. kömürlük, 

• ır orçtan do ayı hapsı eşya edilip bir oda 
paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malumat almak istiyenlerin paraya çe ·lın · k .

1 13 .. ·. k t B' .. · · · Gebze Asliye Hukuk Hakimliğinden: vrı esıne arar verı en j ırıncı a - ır so!R uıcrınde ikı o· 
937 /435 dosya numa,rasile Sandığımız hukuk işleri servisine müracaat ev eşyası 20/10/938 perşembe gü- da: . . . Gebzenin aşağı Hereke köyünde üçüncü apartımanda c654· No. da 
etmeleri lüzumu ilan olunur. r.ü saat 9 - 11 kadar Kası d !kıncı kat- Merdıven başında came- mukim Süleyman kızı Şükriye tarafından mezk\ır adreste oturm9]rta , * * y mpaşa a k1ın, bir sofa, iki oda bir helft. iken hfilen bulundug" u yer meçhul olan Abdürreşat oğlu Reşit aleyhine · ahya Kahya Sipahi Fırın caddesi Uçnücü kat - Bir sofa, üç oda. bir 

DİKKAT 
' 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulihL ipotek göster -
mek istiyenlere tahmin edilen kıymetin yarısına kadar ikraz yaparak 
usulüne göre kolaylık göstermektedir. (7607) 

35 numaralı hane önünde açık artır- helii. ikame olunan karısı evine avdeti lüzumunun ihtar edilmesinin gıyaben 
rr.a suretile satılacağı ilan olu- Dördüncü kat - Merdi~en basında iki cııri açık muhakeme sonunda: 
nur. (11245) oda, bir hela, çini bir taras. Müddeialeyh Reşit evliliğin kendisine tahmil vazifelerini yapmamak 

ı---· ...... ~----··--... , .. ____ Mezkur bina kftrgir içi ahsaptır. Elek- maksadile karısı evini terkederek savuşup gittiği ve bir daha avdet 
ZAYi - 2332 sicil numaralı ara- trik ve su tesisatı mevcuttur. d 1 nil h' 1 il h kkuk Umumi mesahası: 56 metro murabba- eylemediği in e en şa ıt erin beyanatı e ta a eylemiş ve ilii.-

Orm an Koruma Genel Komutanhğından: bacılık .ehliye~amemi kaybettim. ıdır. n en vaki davet ve gıyap kararına rağmen mahkemeye gelmediğinden 
Yenısını alacagımdan zayiin hükmü Daha fazla malOmat almak istiyenler kanunu medeninin •132> inci maddesi hükmüne tevfikan müddeialeyh 

bi~:s7:~ ~!~~~; ~=i~:~ı k;=~~~y~nyı:n~:~~u;,,şb::~~~~~~y· :pa~~:fa~ yoktur. Arabacı Sabri 25/10/38 tarihinden itibaren dairemizin Reşidin tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında karısı davacı Şükriyenin 
muayyen mahallinde asılı bu!undurula- evine dönerek evliliğin kendisine tahmil ettiği kocalık vazifelerini ifa et-

caktır. Tesisat mahallini yerinde ve keşfi projelerini Galatada Topçu

lar caddesi 176 No. da Orman koruma Genel komutanlığı Anbar bina
sındaki komisyonda görmek l azımdır. 22/I. Teşrin/938 günü saat 12 ye 
kadar her giin görmek mümkündür. Taliplerin müracaatlan (7625) 

Sahib ve neşriyatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Tclıral Matbaası 

"'1k olan arttırma sartnamesine ve 935/ . .. ih b t d · 
299 t Ü t 't d .. 1 mesı luzumunun tarına ve bu ap a avacının sarfeylemış olduğu sa ışa m s enı osyasına muracaat a 
ıcab eden bütün malUınat ve izahatı al- masarifi muhakemenin müddeialeyh Reşide tahmiline 24/6/ 938 tarihin
mıs ve öğreruniı olacakları ilan olunur. ce kabili temyz olmak üzere karar verildiği müddeialeyhin ikametga-

935/299 hının meçhul bulunmasına mebni ilanen tebliğ olunur. 07662• 

akşa 

lstanbul . ae,ıncl 
Memurluğun 

Fatına Nakiyyenin Oli 
tinde alacağı olan meba · 
yı ipotekli bulunan Bakırlt 
kızağacında Kara Mcrunet 
30 numaralı gayri menkul 
kak ismi Çaçaron 30 30/1 
yeminli ehli vukuf tarafıP 
bin yüz lira kıymet ta1<di1' 
lup açık arttırma ile satışı 
alınan gayri menkulün 7/8 
tılacaktır; evsafı aşağıya 

30 Numaralı kısım: KaPl 
dikte zemini karlisman bir 
laplı bir oda, merdiven altı 
maltız ocaklı ve dolaplı bit 

Birinci kat: Bir sofa UZ 
kAnla bölünmüş ve kaı11 

mevcuttur. Bu kısım sekiZ 
tirmektedir. 

30/1 Numaralı kısım: ~· 
dikte zemini karlisman bil' 
sahrınç, bir kömürlük, ze 
mutfak ve helA ve aralık \of 

bahçede kömürlük, meY'"' 
mevcuttur. 

Birinci kat: Bir sofa üıe 
da, harap hamaın mahalli 

İkinci. kat: Yüklü blr sof 
bir' dolap, bir heli\ ve 4 od4 

tı demir parmaklıklı çinko 
aası vardır~ bu kısım on iıcJ 
getirmektedir. 

Her iki kısımda da elel< 
mevcuttur. 

Hududu: Sağı Düyunu ti~ 
rucusu ölü Yanko karısı !\. 

hissedarları hane ve bahçe!l 
yan Kirkor karısı SuıtanıO 
bahçesi. Yesari lVIuhtaryall 
heci Vasi! hane ve bahçesi 
Koço Çolari ve ölü l\larıuıo 
mos veresesi ve madam ~tel 
bahçesi, cephesi: Kara Mel' 
Çaçaron sokağı ile mahdut 

Sahası: 182 yüz seksen H1.t if 
rabbaı olup bundan 76 yettı1 
re murabbaı bina, katanı 

Tapudaki kaydında oldU~ 
arttırmaya konmuş oldui'~ 
38 tarihine müsadif Pazar 
at 14 ten 16 ya kadar d•i• 
arttırması icra· edilecektir· 
bedeli kıymeti muhammen 
ni bulduğu takdirde muıt 
de bırakılacaktır; aksi tak 
arttıranın taahhüdü bak• ~ 
re arttırma 15 gün müddcıl 
dilerek 6-12-38 tarihine : 
günü saat 14 ten 16 ya kS. 
iremiıdc yapılacak ikinci 11 

masından arttırma bedeli ~ 
hammenesinin % 7,5 rıı 
takdirde satış 2280 numarııll 
k:lmına tevfikan geri bt: 
peşindir. Arttırnıaya jştir· 

teyenlerln kıymeti mııb' 
% 7,5 nisbetinde pey akçe'' 
bir bankanın teminat nıtl' 
mil bulunmaJarı lAzımdıf· 1 
pu sicilli ile sabit oımays~ 
la diğer alflkadaranın ve ~ 

sahiplerinin bu haklarını ., 
fazi ve mesari!e dair otıafl 
evrakı müsbiteleriylc birıı;, 
rihinden itibnren nihayet 
fında birlikte dairemiıc ~ 

IAzımdır. Aksi takdirde tı 
sicilli ile sabit olmayanlıırt 
linin paylaşmasından Jı3 

müterakim ve~gi, tenviri:-'~~ 
tellftliye resminden mi.ite~ 
ye rüsumu ve Vakt! ıcafC (~ t 

zayededen tenzil olunu~- t 
Vakı.t icaresi tavizi ınil~ 
Daha fazla malOmat aJrll ~ 
21-10-38 tarihinden itib81 ~ 
görebjlmesi için dairede • e" 
rulacak arttırma şartna;:. 
numaralı dosyaya mı.i.r<l - -' . ~Ot'' 
dosyada mevcut vesaikl 


